PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của chuyên đề
Trong các yếu tố phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế
thì nguồn nhân lực con ngƣời là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Nguồn nhân lực phát huy
đƣợc vai trò của nó không phải là do ƣu thế về số lƣợng mà ở chất lƣợng vì vậy, vấn đề
đào tạo nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề bức xúc của tất cả các doanh nghiệp,
Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực của Nông trƣờng EaHồ - Phú Lộc thuộc
công ty TNHH MTV cao su Krông Buk trong những năm gần đây, công tác đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực luôn giữ một vai trò quang trọng. Tuy nhiên, công tác công tác
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong nông trƣờng còn bộc lộ nhiều hạn chế.
Để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong nông trƣòng
nhằm nâng cao trình độ cho ngƣời lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty,
tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Nông trƣờng cao su Ea
Hồ- Phú Lộc thuộc công ty TNHH MTV cao su Krông Buk” làm chuyên đề tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
- Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của nông trƣờng cao su Ea
Hồ- Phú Lộc nhằm phát hiện những hạn chế, yếu kém của nông trƣờng trong công tác đào
toạ và nguyên nhân của nó.
- Tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực của nông trƣờng cao
su Ea Hồ Phú Lộc thuộc công ty TNHH MTV cao su KRông Buk.
3. Đối tƣợng nghiên cứu và đối tƣợng khảo sát
- Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là là công tác đào tạo nguồn nhân lực tại nông
trƣờng cao su Ea Hồ- Phú Lộc
- Đối tƣợng khảo sát là lực lƣợng cán bộ và công nhân làm việc tại nông trƣờng
cao su Ea Hồ- Phú Lộc

-1-

4. Giới hạn nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
- Giới hạn nội dung: Đề tài không nghiên cứu toàn bộ chức năng phát triển của
quản trị nguồn nhân lực của nông trƣờng mà chỉ giới hạn việc nghiên cứu ở nội dung đào
tạo nguồn nhân lực của nông trƣờng
- Phạm vi nghiên cứu: Chuyên đề nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực tại
nông trƣờng cao su Ea Hồ- Phú Lộc .
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống
- Phƣơng pháp duy vật biện chứng.
- Thu thập thông tin bằng phƣơng pháp điều tra thống kê và sử dụng tài liệu thứ
cấp của nông trƣờng và công ty.
- Phƣơng pháp biện luận: Phân tích, so sánh, tổng hợp.
6. Kết cấu chuyên đề: Gồm 3 chƣơng
Chƣơng 1 : cơ sở lý luân của đề tài
Chƣơng 2: Thực trạng về công tác công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của
nông trƣờng cao su Ea Hồ- Phú Lộc thuộc công ty TNHH MTV cao su Krông Buk .
Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác “đào tạo nguồn nhân lực” của nông
trƣờng cao su Ea Hồ- Phú Lộc thuộc công ty TNHH MTV cao su Krông Buk .
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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỂ TÀI
1.1 Khái niệm đào tạo:
Trong cuộc sống ngƣời ta thƣờng hay sử dụng một số từ giáo dục, đào tạo và phát
triển. Giáo dục thƣờng đƣợc sử dụng trong quả trình dạy và học trong các trƣờng phổ
thông. Đào tạo đƣợc dùng để chỉ quá trình dạy và học trong các trƣờng đào tạo nghề
nghiệp. Rộng hơn, đào tạo đƣợc hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho ngƣời lao
động có thể hoạt động có hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình.
Đối với các doanh nghiệp, không phải lúc nào cũng tuyển đƣợc những ngƣời mới
có đủ trình độ, kỹ năng phù hợp với những công việc đặt ra. Do đó đào tạo luôn là yêu
cầu bức thiết.
Đào tạo đề cập đến việc:
- Học các kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể.
- Dạy các kỹ năng thực hành nghề nghiệp
- Mục đích: Để ngƣời học lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, nghề
nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho ngƣời đó thích nghi với cuộc sống và khả
năng đảm nhận đƣợc một công việc nhất định.
Khái niệm đào tạo thƣờng có nghiã hẹp hơn khái niệm giáo dục, thƣờng đào tạo đề
cập đến giai đoạn sau, khi một ngƣời đã đạt đến một độ tuổi nhất định, có một trình độ
nhất định.
Phát triển nguồn nhân lực đƣợc hiểu là quá trình nâng cao, hoàn thiện nhân lực cả
về thể lực, trí lực và tâm lực.
Phát triển nguồn lực con ngƣời là quá trình liên tục từ giáo dục phổ thông đến đào
tạo nghề nghiệp trong nhà trƣờng và đào tạo trong môi trƣờng làm việc.
Đào tạo, giáo dục và phát triển đều có điểm tƣơng đồng dùng để chỉ một quá trình
tƣơng tự nhƣ nhau. Đó là quá trình cho phép con ngƣời tiếp thu các kiến thức các kỹ năng
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mới, thay đổi các quan điểm hay hành vi nâng cao khả năng thực hiện các công việc của
cá nhân. Đào tạo, giáo dục và phát triển đều sử dụng các phƣơng pháp tƣơng tự nhau nằm
tác động lên quá trình học tập để nâng cao các kiến thức, kỹ năng thực hành.
Tuy nhiên, đào tạo và phát triển đƣợc phân biệt căn cứ vào mục đích của các hoạt
động đó.
Bảng 1.1 So sánh sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Nội dung

Đào tạo

Phát triển

1.Tập trung

Công việc hiện tại

Công việc tƣơng lai

2. Phạm vi

Cá nhân

Cá nhân và tổ chức

3.Thời gian

Ngắn hạn

Dài hạn

4.Mục đích

Khắc phục sự thiếu hụt về kiến Chuẩn bị cho tƣơng lai
thức và kỹ năng hiện tại

1.2 Mục đích đào tạo
- Giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực có chất lƣợng tƣơng thích với trình độ
công nghệ và tính chất công việc hiện có của doanh nghiệp.
- Giúp doanh nghiệp có thể chủ động đáp ứng nhu cầu nhân lực cho chiến lƣợc
phát triển dài hạn trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp.
- Giúp cho ngƣời lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp
của mình.
- Nâng cao khả năng thích ứng của nhân viên với công việc tƣơng lai.
- Đào tạo giúp cho con ngƣời có đƣợc những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội
thăng tiến và thay thế cho các cấp quản lý, chuyên môn khi cần thiết.
- Chuẩn bị cho nhân viên các điều kiện để phát triển và thăng tiến.

-4-

1.3 Đối tƣợng đào tạo
Đối tƣợng đào tạo bao gồm:
-

Các nhà quản trị

-

Các nhân viên

(Ngƣời lao động trực tiếp sản xuất và thực hiện dịch vụ)
1.4 Nội dung đào tạo
Một: đào tạo, hƣớng dẫn công việc nhằm cung cấp cho nhân viên các thông tin,
kiến thức mới và các chỉ dẫn cho nhân viên mới tuyển về công việc và doanh nghiệp giúp
họ mau chóng thích nghi công việc và doanh nghiệp..
Hai: Bổ sung kiến thức, huấn luyện kỹ năng nhằm giúp cho nhân viên có đủ kiến
thức và kỹ năng thực hiện công việc theo đúng yêu cầu và chất lƣợng.
Ba: Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động nhằm hƣớng dẫn nhân viên cách thức thực
hiện an toàn, nhằm ngăn ngừa các trƣờng hợp tai nạn lao động.
Bốn: Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật giúp cho đội ngũ cán bộ
chuyên môn kỹ thuật luôn đƣợc cập nhật kiến thức kỹ năng mới.
Năm: Giảm bớt sự giám sát vì ngƣời lao động đƣợc đào tạo là ngƣời có khả năng
tự giám sát công việc nhiều hơn do hiểu rõ quy trình hiểu rõ công việc
Sáu: Đào tạo và phát triển các năng lực quản trị giúp cho các nhà quản trị làm quen
với các phƣơng pháp làm việc mới, nâng cao kỹ năng thực hành, làm giàu kinh nghiêm tổ
chức quản lý.
1.5 Phƣơng pháp đào tạo
1.5.1. Phƣơng pháp đào tạo nhân viên
a) Đào tạo tại nơi làm việc
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Đào tạo tại nơi làm việc là phƣơng pháp đào tạo đƣợc sử dụng rộng rãi nhất. Nhân
viên nhiều kinh nghiệm hoặc giám sát viên sẽ chỉ dẫn nhân viên mới hoặc trình độ thấp
hơn về công việc và những thủ thuật nghề nghiệp ngay tại nơi làm việc thực tế.
b) Phương pháp tình huống
Nhà quản trị mô tả một tình huống xảy ra tại doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể, đề
nghị nhân viên tìm cách xử lý. Nhà quản trị yêu cầu nhân viên nghiên cứu tình huống để
nhận diện, phân tích vấn đề, đề xuất các giải pháp và chọn lựa giải pháp tốt nhất để thực
hiện nó. Néu có sự tƣơng tác giữa nhà quản trị và ngƣời học việc thì việc học sẽ có kết
quả hơn.
c) Phương pháp đóng vai.
Phƣơng pháp đóng vai là phƣơng pháp tƣơng tự nhƣ đóng kịch, mỗi ngƣời đƣợc ấn
định một vai trò cụ thể trong một tình huống cụ thể và đƣợc yêu cầu thể hiện vai diễn đó
trong mối tƣơng tác với ngƣời khác. Việc đóng vai sẽ đƣợc thu băng video và đƣợc tái
phân tích nhƣ là một phần của tình huống phát sinh để các bên cùng phân tích hoàn thiện
vai diễn.
d) Kỹ thuật giỏ
Ngƣời tham gia đƣợc cung cấp các vật liệu (bảng ghi nhớ điển hình hoặc bảng mô
tả các công việc phải làm) bao gồm những bộ phận điển hình thƣ từ và danh bạ điện thoại
của nhà quản trị. Ngƣời học phải xử lý các tình huống chẳng hạn nhƣ: Xác định sự thiếu
hàng trong kho, phàn nàn từ khách hàng, tìm báo cáo từ cấp trên, xác định lịch công tác…
Để tạo ra hứng thú, các vật liệu cho kỹ thuật này phải thực tiễn, liên quan đến công việc
và có khả năng ra quyết định.
đ) Trò chơi quản trị
Trò chơi quản trị nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong thủ
tục trò chơi quản trị đƣợc vi tính hoá, nhóm ngƣời tham gia đƣợc yêu cầu ra một loạt các
quyết định quản trị. Trong một trò chơi, lấy ví dụ, ngƣời tham gia đƣợc yêu cầu ra quyết
định về các vấn đề liên quan chẳng hạn nhƣ giá sản phẩm, mua nguyên vật liệu, kế hoạch
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sản xuất, vay nợ tài chính, marketing, và chi phí. Khi mỗi ngƣời trong đội ra quyết định,
sự tƣơng tác của các quyết định này đƣợc tính toán (bằng tay hoặc bằng máy) tƣơng ứng
với mô hình.
e) Mô hình hành vi.
Đây là phƣơng pháp học thông qua quan sát và tƣởng tƣợng. Phƣơng pháp này
đƣợc tiến hành bằng cách sử dụng một băng video đƣợc soạn thảo đặc biệt để minh hoa
cho các học viên thấy các nhà quản trị giỏi đã xử sự hƣ thế nào trong các tình huống khác
nhau. Đồng thời, cũng qua đó mà tạo điều kiện cho các học viên rèn luyện kỹ năng giao
tiếp của mình. Các học viên học tập bằng cách quan sát và rút ra kết luận để vận dụng
trong công tác của mình.
g) Chương trình định hướng ngoài trời
Một phƣơng pháp mới đƣợc biết đến nhiều là định hƣớng ngoài trời hoặc cuộc
sống thực, chƣơng trình định hƣớng và vào hành động. Khả năng lãnh đạo, làm việc
nhóm và đối diện nguy hiểm là ƣu tiên hàng đầu trong chƣơng trình định hƣớng ngoài
trời. Thả bè trôi sông, leo núi, truy tìm ban đêm, ganh đua nhóm, thi bơi thuyền, và các
bài tập giải quyết vấn đề là những loại phổ biến của đào tạo ngoài trời.
1.5.2 Phƣơng pháp đào tạo nhà quản trị
1.5.2.1 Đào tạo tại nơi làm việc cho nhà quản trị
a) Kèm cặp và hướng dẫn:
Một phƣơng pháp tốt nhất và đƣợc sử dụng rộng rãi nhất để đào tạo nhà quản lý trẻ
là đƣợc nhà quản lý giỏi, kinh nghiệm hƣớng dẫn. Quản trị cấp trên làm những ví dụ sinh
động mà các nhà quản trị thực hiện. Ngƣời hƣớng dẫn cũng trả lời câu hỏi và lý giải tại
sao phải làm nhƣ thế. Một kỹ thuật mà cấp trên có thể sử dụng là tạo Hội nghị ra quyết
định với ngƣời đƣợc đào tạo.
b) Tập sự quản trị
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Khi một ngƣời quyết định là sẽ đƣợc đề bạt cho một công việc cụ thể, sự chuẩn bị
sẽ đƣợc tiến hành trong giai đoạn ngắn trƣớc khi đề bạt cƣơng vị mới là ngƣời đó học
công việc mới, thực hiện một số nhiệm vụ mới trong khi vẫn thực hiện các nhiệm vụ cũ.
c) Luân chuyển công việc.
Luân chuyên nhân viên hoặc cấp quản trị từ công tác này sang công tác khác nhằm
mục đích cung cấp cho họ những kiến thức và kinh nghiệm rộng hơn. Kiến thức thu đƣợc
trong quá trình luân chuyển công việc này rất cần thiết cho họ sau này để đảm nhiệm các
công việc khác ở vị trí cao hơn. Ngoài mục đích trên, phƣơng pháp này còn tạo ra sự
hứng thú cho cán bộ, nhờ sự thay đổi công việc nên tránh đƣợc sự nhàm chán trong công
việc, ngoài ra nó còn đảm bảo cho cán bộ trở thành ngƣời đa năng, đa dụng để đối phó
với những tình huống thay đổi sau này.
1.5.2.2 Đào tạo ngoài nơi làm việc
a) Thảo luận bài giảng
Đây là phƣơng pháp đào tạo bằng cách sử dụng các tài liệu đã đƣợc biên soạn sẵn
một cách kỹ lƣỡng dƣới hình thức một cuốn sách giáo khoa hoặc một cuốn băng.
Phƣơng pháp giảng dạy này dựa vào sự tự nghiên cứu của học viên mà không cần
sự can thiệp của giảng viên.
Học viên đọc một cuốn sách hay nghe một đoạn băng sau đó họ phải trả lời các câu
hỏi đã có sẵn. Khi trả lời xong học viên đã có thể biết đƣợc tính chính xác trong các câu
trả lời của mình bằng việc kiểm tra đối chiếu với đáp án có sẵn ngay trong sách hay trong
đoạn băng tiếp theo.
Nếu các câu trả lời là đúng thì học viên sẽ tiếp tục đi vào nghiên cứu phần tiếp
theo, nếu câu trả lời là sai, khi đó học viên sẽ quay lại để nghiên cứu lại phần vừa học.
b) Giảng dạy nhờ máy vi tính
Các học viên sẽ đƣợc học ngay trên máy vi tính và đƣợc trả lời ngay những thắc
mắc của mình nhờ những chƣơng trình máy tính đã đƣợc chuẩn bị từ trƣớc.
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Phƣơng pháp này đồng thời còn cho phép kiểm tra kiến thức của các học viên, cho
các học viên biết họ còn thiếu các kiến thức và kỹ năng nào, họ cần phải tham khảo tài
liệu gì.
Vƣớng mắc lớn nhất của phƣơng pháp này là đòi hỏi trang bị kỹ thuật rất tốn kém
đồng thời phải xây dựng đƣợc một phần mềm phục vụ cho công tác đào tạo thƣờng là rất
mất thời gian và chi phí cao.
1.6 Hình thức đào tạo
1.6.1 Tự đào tạo – nhà quản lý tạo điều kiện cho nhân viên tự học
Việc giao nhiệm vụ vƣợt quá khả năng đòi hỏi nhân viên phải tự nâng cao năng
lực. Phƣơng pháp này đòi hỏi ngƣời nhân viên phải vƣợt ra khỏi những gì đã biết, tự học
hỏi thêm những kỹ năng mới để hoàn thanh nhiệm vụ đƣợc giao.
Một số yêu cầu:
Biết chọn ngƣời và biết cách giao nhiệm vụ vƣợt quá khả năng một cách hợp lý.
Giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực của ứng viên
Khuyến khích đúng cách để nhân viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhà quản lý có thể
dựa vào các nhu cầu khác nhau của từng nhân viên để tạo động lực thực thi cho họ:
Lƣơng bổng, vị trí công tác, tƣơng lai nghề nghiệp.
Sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết để họ không nhận thấy mình bị cô lập với những thử
thách khó khăn. Cần trợ giúp và cung cấp các công cụ cần thiết để những nhân viên đang
nhận nhiệm vụ vƣợt quá năng lực có nhiều cơ may thành công hơn.
Sẵn sàng chấp nhận thất bại của nhân viên.
1.6.2 Doanh nghiệp tự đào tạo nhân viên
1.6.2.1 Huấn luyện nhân viên mới.
Mục đích của công tác đào tạo hội nhập môi trƣờng là giúp nhân viên mới cảm
thấy tự tin khi hoà nhập với môi trƣờng mới, nhanh chóng thích nghi với công việc chung
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và giúp doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ hợp lý đối với sự phát triển trong tƣơng lai của
họ.
Việc tiến hành đào tạo nhân viên mới cần chú ý đến các vấn đề sau:
- Lựa chọn những nhân viên cũ có kinh nghiệm chuyên môn và hiểu biết hoạt động
doanh nghiệp.
- Xây dựng quan hệ tƣơng tác cá nhân từ buổi đầu nhân viên làm quen với môi
trƣờng mới. Có thể giới thiệu họ với những ngƣời giám sát trực tiếp và các đông nghiệp
khác dƣới hình thức một cuộc trò chuyện thân mật. Đồng thời, nên thông báo trƣớc với
tên tuổi, hình ảnh, chức vụ của họ để nhân viên cũ biết và chào đón.
- Giúp cho nhân viên mới có một bức tranh tổng quan về doanh nghiệp, bao gồm:
Lịch sử thành lập và hoạt động của công ty, các quy định nguyên tắc, chính sách, đối với
nhân viên, chức năng của các phòng ban.
Tiến hành đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và những kỹ năng cơ bản nhƣ: Giao tiếp,
làm việc nhóm,… tạo điều kiện cho nhân viên tiếp xúc và trao dồi thêm kinh nghiệm ở
những công việc liên quan đến phạm vi mà họ đảm trách hoặc tìm hiểu công việc của các
phòng ban khác để họ nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp .
Hoạch định cho tƣơng lai bằng cách tìm hiểu những tiềm năng, nguyện vọng công
tác của nhân viên mới (Đôi khi quá trình tuyển dụng chƣa đủ điều kiện làm rõ), từ đó
chuẩn bị để giúp phát triển nghề nghiệp và định hƣớng đầu tƣ cho họ có hiệu quả hơn.
1.6.2.2 Kèm cặp trong quá trình làm việc.
Các nhà quản trị cũng cần đào tạo nhân viên đƣơng nhiệm để chia sẽ gánh nặng
công tác của họ. Nhiều doanh nghiệp cũng đã lựa chọn phƣơng án trực tiếp huống luyện
cho nhân viên dƣới hai hình thức: Nhà quản lý trực tiếp kèm cặp hoặc cử nhân viên có
kinh nghiệm hƣớng dẫn những ngƣời không vững vàng.
Ƣu điểm của phƣơng án này là công tác huấn luyện đƣợc tiến hành thƣờng xuyên,
duy trì liên tục, không gián đoạn; doanh nghiệp tận duụng đƣợc nguồn lực nội bộ; điều
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kiện huống luyện linh hoạt theo từng tình huống kinh doanh: việc dạy- học diễn ra theo
một chu trình tuần hoàn “lý luận- Thực tiễn”
Một số doanh nghiệp bố trí một nhân sự có trình độ cao hƣớng dẫn một nhân viên
còn yếu kém giúp ngƣời này, một mặt học đƣợc nhiều kỹ năng và kỹ xảo nghiệp vụ từ
đồng nghiệp, mặt khác anh ta có thể làm việc tự tin vì đƣợc sẵn sàng cố vấn nếu có vấn
đề. Đối với nhân viên giàu kinh nghiệm, kèm cặp ngƣời khác chính là một sự khẳng định
đối với công việc của họ, cho họ một cảm giác về vai trò quản lý.
Đa số nhà quản lý chon cách tự mình kèm cặp nhân viên.
Nội dung và quy trình kèm cặp
-

Xác định công việc.

-

Hƣớng dẫn lý thuyết.

-

Làm mẫu.

-

Thực hiện thử thực hiện.

-

Thảo luận.

1.6.3 Doanh nghiệp tổ chức các khoá đào tạo tập trung.
Doanh nghiệp có thể tổ chức các chƣơng trình đào tạo tập trung thông qua các địa
chỉ đào tạo chuyên nghiệp. Hình thức đào tạo này đem đến cho doanh nghiệp một đội ngũ
giảng viên có trình độ chuyên môn trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó các nhân viên
đƣợc đào tạo tập trung với chất lƣợng tƣơng đối đồng đều, có thể hình thành các chuẩn
mực trong quy trình làm việc. Các khoá đào tạo sẽ giúp các nhân viên làm việc nhất quán,
tập trung: tăng cƣờng tinh thần làm việc với đội nhóm…
Để đạt đƣợc điều đó, doanh nghiệp phải chọn cho mình một địa chỉ đào tạo đáng
tin cậy dựa trên các tiêu chí: chƣơng trình học, danh sách giảng viên, lĩnh vực chuyên
môn, danh sách khách hàng của dịch vụ, ý kiến phản hồi từ các khách hàng. Việc chọn
dịch vụ đào tạo không nên dựa trên mức học phí thấp; cần tránh các chƣơng trình học
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nặng tính hàn lâm; giảng viên có trình độ học thuật cao nhƣng thiếu tinh thần làm việc,
không cập nhật nắm bắt đƣợc các vấn đề thời sự…
1.7 Xây dựng kế hoạch đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo
1.7.1 Lập kế hoạch đào tạo .
Trên cơ sở so sánh dự báo nguồn nhân lực trong các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn
và dài hạn với nguồn lực sẵn có, doanh nghiệp sẽ xây dựng các kế hoạch nguồn nhân lực
nhằm giúp doanh nghiệp điều chỉnh, thích nghi với các yêu cầu mới.
Trong kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo đóng vai trò rất quan trọng. Nó
phản ảnh qua điểm sử dụng, giữ chân và phát triển nhân sự và thể hiện tính chủ động
trong việc phát huy và phát triển nguồn nội lực của doanh nghiệp .
Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo gồm
 Đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực
 Đánh giá nhu cầu đào tạo
 Xây dựng kế hoạch đào tạo của từng bộ phận
 Xây dựng kế hoạch đào tạo của toàn doanh nghiệp
Nội dung của kế hoạch đào tạo gồm
 Đối tƣợng đào tạo
 Mục tiêu đào tạo
 Nội dung đào tạo cụ thể
 Hình thức đào tạo
 Phƣơng pháp đào tạo
 Đối tƣợng tham gia đào tạo
 Thời gian đào tạo
 Địa điểm đào tạo
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 Chi phí đào tạo
 Phân công tổ chức, chỉ đạo thực hiện
Đánh giá nhu cầu đào tạo
Đây là một công việc rất khó khăn và phức tạp. Theo quan điểm marketing: đào
tạo là dịch vụ, hàng hoá đặc biệt. Nội dung đào tạo phải xuất phát từ mục đích đào tạo của
doanh nghiệp và nhu cầu cần đào tạo của ngƣời học. Do vậy, đánh giá đào tạo là trả lời
đƣợc câu hỏi:
 doanh nghiệp cần đào tạo đối tƣợng nào.
 Họ làm ở bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và cấp bậc quản trị nào?
 Số lƣợng bao nhiêu.
 Họ cần đào tạo và bồi dƣỡng kiến thức và kỹ năng cụ thể gì.
* Cấp độ đào tạo: đào tạo mới hay đào tạo lại; bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng hay
nâng cao trình độ; để hội nhập công việc hay củng cố nghiệp vụ hay phát triển nghề
nghiệp, địa vị…
Để trả lời câu hỏi trên, phòng nhân sự không chỉ tham khảo ý kiến của nhà quản trị
cấp cao, của các nhà quản trị các cấp mà còn phải điều tra trực tiếp mong muốn, nguyện
vọng của đối tƣợng đào tạo.
Phƣơng pháp đánh giá đào tạo thƣờng đƣợc sử dụng là phiếu điều tra, phiếu tham
khảo chuyên gia và bảng câu hỏi.
Nội dung điều tra, phỏng vấn thƣờng dựa trên 3 trụ cột phản ánh năng lực của
ngƣời lao động.
 Kiến thức.
 Kỹ năng.
 Thái độ.
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Riêng đối với các nhà quản trị, ngoài kiến thức và kỹ năng chuyên môn, khi điều
tra đánh giá nhu cầu chúng ta còn quan tâm tới các kiến thức về kỹ năng và quản lý lãnh
đạo .
Lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng tiện và đối tƣợng tham gia tác đào tạo
(Giảng viên)
Để xây dựng đƣợc một chƣong trình đào tạo cần lựa chọn phƣơng pháp, phƣơng
tiện đào tạo và đội ngũ giáo viên cho phù hợp với mục tiêu và đối tƣợng đào tạo .
Có rất nhiều phƣơng pháp đào tạo và phát triển đƣợc sử dụng tuỳ vào từng điều
kiện, hoàn cảnh cụ thể.
Một chƣơng trình đào tạo không thể triển khai có hiệu quả nếu thiếu những giáo
viên có khả năng.
Đội ngũ giáo viên có thể từ các nguồn.
+ Nguồn bên ngoài: Mời các chuyên gia, các nhà quản lý có kinh nghiệm.
+ Nguồn bên trong: Cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tại đơn vị. Quan trọng là phải
chọn đúng ngƣời và cung cấp cho họ những thông tin cần thiết.
Dự tính chi phí đào tạo.
Chi phí đào tạo có chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. Chi phí đào tạo bao gồm:
- Những chi phí về học tập- những chi phí phải trả trong quá trình ngƣời lao động
học việc của ho nhƣ:
+ Những khoản tiền cho ngƣời lao động trong khi học việc.
+ Chi phí về nguyên vật liệu dùng trong học tập
- Giá trị bán hàng hoá do gia công không đúng khi thực tập, giá trị sản lƣợng bị
giảm xuống do hiệu quả làm việc thấp do học viên học nghề.
- Những chi phí khi đào tạo :
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+ Tiền lƣơng của những ngƣời quản lý trong thời gian họ quản lý bộ phận học
việc.
+ Tiền thù lao cho giáo viên, cán bộ đào tạo và bộ phận giúp việc.
+ Chi phí bấc biến và chi phí khả biến của một trung tâm đào tạo (chiếu sáng,
thông gió)
+ Chi phí cho dụng cụ giảng dạy nhƣ: Máy chiếu phim, tài liệu, sách, bài kiểm tra,
chƣơng trình học tập.
+ Những khoản phải trả thù lao cho cố vấn, cho các tổ chức liên quan và bộ phận
bên ngoài khác .
1.7.2 Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo
* Liên hệ và kết hợp với các cơ sở đào tạo thiết kế nội dung chƣơng trình đào tạo
cho phù hợp với từng đối tƣợng và mục tiêu của từng chƣơng trình và đối tƣợng; thống
nhất phƣơng pháp, hình thức, thời gian, địa điểm, phƣơng tiện và kinh phí đào tạo
* Tổ chức lớp học, khoá học: thông báo chiêu sinh; hội trƣờng, điều kiện sinh hoạt
của học viên và đƣa đón, ăn nghỉ của giảng viên; khai giảng, bế giảng.
* Theo dõi quá trình dạy và học.
1.7.3 Đánh giá công tác đào tạo
* Đánh giá trƣớc đào tạo: Xác định đối tƣợng, nội dung chƣơng trình.
* Đánh gía trong quá trình đào tạo: Kết quả học tập và kết quả đào tạo giảng dạy.
* Đánh giá sau quá trình đào tạo (Đánh giá kết quả thu đƣợc do ảnh hƣởng của
kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thu đƣợc trong khoá học)
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CHƢƠNG 2:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NÔNG
TRƢỜNG CAO SU EAHỒ- PHÚ LỘC

2.1 Tổng quan về nông trƣờng
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Nông trƣờng cao su EaHồ - Phú Lộc, là đơn vị hạch toán báo sổ trực thuộc Công ty
TNHH một thành viên cao su Krông Búk
- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Lộc Tân – Xã Phú Lộc - Huyện Krông Năng – Tỉnh
Đăk Lăk. Đƣợc thành lập theo Quyết định số 09/TCCB – QĐ, ngày 8 tháng 2 năm 1984
của Tổng cục cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt nam). Nông
trƣờng đƣợc thành lập lại theo quyết định số: 1850/ QĐ- TCQL ngày 16 tháng 11 năm
2005 của Hội Đồng Quản trị Tổng Công Ty cao su Việt Nam ; với nhiệm vụ chính là
trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ sản phẩm cao su.
Trong những ngày đầu thành lập Nông trƣờng gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ
sở vật chất, dân cƣ thƣa thớt, nghèo nàn lạc hậu, tình hình chính trị bất ổn. Tuy nhiên với
sự phấn đấu bền bỉ của cán bộ công nhân lao động, Dƣới sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của
Lãnh đạo Công ty, Nông trƣờng đã từng bƣớc đi lên, không ngừng nâng cao năng suất
chất lƣợng vƣờn cây, lao động, đời sống ngƣời lao động từng bƣớc đƣợc cải thiện đã góp
phần tích cực vào sự phát triển chung của Công ty và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt
Nam, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát tiển kinh tế, xã hội trên địa bàn, đặc bịêt chú trọng
là ngƣời đồng bào dân tộc Êđê tại địa phƣơng đồng thời làm tốt công tác dân sinh trên địa
bàn doanh nghiệp đóng chân.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý.
- Nông trƣờng đang quản lý diện tích cao su kinh doanh là: 1.226,12 ha
- Tổng số CBCNVC- LĐ: 544 ngƣời
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Trong đó:
+ Lao động nữ: 310 ngƣời chiếm 56,9%
+ Lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ: 116 ngƣời, chiếm 22,17%
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Đại học: 06 ngƣời; Trung cấp: 10 ngƣời
-

Ban Giám đốc Nông trƣờng:
+ Gồm 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

- Các bộ phận nghiệp vụ: 05 trợ lý
+ TL.Tổ chức hành chính: 1 ngƣời
+ TL.kế hoạch: 1 ngƣời
+ TL. tài chính kế toán: 1 ngƣời
+ TL. Kỹ thuật: 1 ngƣời
+ TL. Thanh tra bảo vệ: 1 ngƣời.
- Các Đơn vị Đội, Tổ phụ thuộc: Gồm 3 đội có 10 tổ sản xuất
+ Đội 1 Eahồ và 03 tổ sản xuất
+ Đội 2 Phú lộc và 04 tổ sản xuất
+ Đội 3 Phú lộc và 03 tổ sản xuất
- Bộ máy quản lý tại các Đội phụ thuộc gồm: Đội trƣởng, Đội Phó và kế toán
- Các tổ sản xuất có tổ trƣởng không có tổ phó, Tổ trƣởng hƣởng lƣơng gián tiếp.
Bình quân mỗi tổ quản lý 122,61 ha và 52 công nhân lao động.
- Bảo vệ biên chế về các đội sản xuất: 46 ngƣời
- Phục vụ 2 ngƣời: 1 tạp vụ và 1 lái xe
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Sơ đồ tổ chức của nông trƣờng
BAN GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ KẾ
HOẠCH

ĐỘI SẢN
XUẤT 1

TRỢ LÝ TCHC

TRỢ LÝ TC-KT

ĐỘI SẢN
XUẤT 2

TRỢ LÝ
KỶ
THUẬT

TRỢ LÝ
BẢO VỆ

ĐỘI SẢN
XUẤT 3

2.1.3 Kết quả hoạt động sản xuất trong 3 năm qua.
Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của nông trƣờng cao su Ea Hồ- Phú Lộc
năm 2009, 2010 và năm 2011.
Năm 2011
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Diện tích cao su

Ha

Sản lƣợng thu
hoạch

Tấn (mủ q khô)

Năm 2009

2010

ƣớc tính

1.266,12

1.266,12

1.266,12

2.210

1.974,96

2.250

Doanh thu

Nông trƣờng là đơn vị hạch toán báo sổ, các chỉ tiêu nà không

Lợi nhuận

quản lý

Thu nhập bình
quân:ngƣời/
tháng

Triệu VNĐ/lao

4.964.531

7.169.226

7.500.000

động /tháng
Nguồn: Báo cáo năm 2009, 2010, 2011
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Diện tích kinh doanh đã đi vào thời kỳ ổn định, sản lƣợng năm 2010 thấp hơn năm
2009 là do cơn bão số 9 và số 11 vào tháng 9 và tháng 11 năm 2009 đã ảnh hƣởng đến
vƣờn cây cao su. Nhƣng đến nây vƣờn cây đã dần hồi phục. Mức thu nhập của ngƣời lao
động rất cao so với khu vực.
Nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, Ban giám đốc Nông trƣờng đã
quan tâm thực hiện tốt việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến
khích cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất của Công ty nhƣ:
- Sử dụng máng che mƣa, mái che chén, gờ hứng mủ, tận thu chống thất thoát sản
phẩm trong mùa mƣa.
- Đƣa các tiến bộ KHKT vào sản xuất nhƣ: sử dụng thuốc kích thích mủ Etylen,
công nghệ kích thích mủ bằng chế phẩm Rrimflow v.v…
- Đào hố tích mùn trong vƣờn cây cao su làm tăng độ phì của đất, chi phí thấp,
hiệu quả cao.
- Sử dụng phế phẩm vỏ cà phê sau chế biến, phối trộn các vật liệu khác trở thành
phân hữu cơ bón cây cà phê đem lại hiệu quả cao, giá thành hạ.
- Trong công tác quản lý, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin: sử dụng mạng
LAN nội bộ, phần mềm quản lý lao động tiền lƣơng v.v...
Tất cả những giải pháp kỹ thuật đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động sản
xuất của Nông trƣờng, góp phần làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động,
năng suất vƣờn cây, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty nói chung và của
Nông trƣờng nói riêng.
2.2 Thực trạng nguồn nhân lực
2.2.1 Quy mô cơ cấu tổng quát về nguồn nhân lực tai nông trƣờng
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Bảng 2.2 Quy mô cơ cấu tổng quát về nhân lực tại nông trƣờng
Năm 2009

Năm 2010

Tuyệt
STT

Diễn giải

Năm 2011

Tuyệt

Tuyệt

đối

Cơ cấu

đối

Cơ cấu

đối

Cơ cấu

(ngƣời)

(%)

(ngƣời)

(%)

(ngƣời)

(%)

Tổng số lao
1 động

512

100,00

515

100,00

544

100,00

26

5,08

26

5,05

26

4,78

486

94,92

489

94,95

518

95,22

Lao động gián
2 tiếp
Lao động trực
3 tiếp

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
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2.2.2 Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực gián tiếp
a) Quy mô và cơ cấu nhân sự gián tiếp theo giới tính
Bảng 2.3 quy mô cơ cấu nhân sự gián tiếp theo giới tính
Tiêu chí

Năm 2009

Năm 2010

Tuyệt

Cơ cấu

Tuyệt

đối

(%)

(Ngƣời)

Năm 2011

Cơ cấu (%)

Tuyệt

Cơ cấu

đối

đối

(%)

(Ngƣời)

(Ngƣời)

1. Tổng

26

100,00

26

100,00

26

100,00

- Nam

24

92,31

24

92,31

24

92,31

- Nữ

2

7,69

2

7,69

2

7,69

2. Ban giám đốc

2

100,00

2

100,00

2

100,00

- Nam

2

100,00

2

100,00

2

100,00

- Nữ

-

3. Trợ lý

5

100,00

5

100,00

5

100,00

- Nam

5

100,00

5

100,00

5

100,00

- Nữ

-

4. BCH đội, kế toán

9

100,00

9

100,00

9

100,00

- Nam

7

77,78

7

77,78

7

77,78

- Nữ

2

22,22

2

22,22

2

22,22

10

100,00

10

100,00

10

100,00

- Nam

7

70,00

7

70,00

6

60,00

- Nữ

3

30,00

3

30,00

4

40,00

5.Tổ trƣởng

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
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b) Quy mô và cơ cấu nhân sự gián tiếp theo dân tộc
Bảng 2.4 Quy mô cơ cấu nhân sự gián tiếp dân tộc
Dân tộc

Ban giám đốc

Trợ lý

BCH Đội, kế

Tổ trƣởng

toán
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Tổng

2

100,0

5

100

9

100

10

100

Kinh

2

100,0

5

100

9

100

10

100

Đồng bào đphƣơng
Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
Lao động gián tiếp là ngƣời đồng bào dân tộc tại chỗ không có. Đây là một trong những
khó khăn của nông trƣờng trong công tác quản lý và dân vận, công tác đào tạo do vậy lại
càng khó khăn hơn.
c) Quy mô cơ cấu nhân sự gián tiếp theo độ tuổi năm 2011
Bảng 2.5: Quy mô cơ cấu nhân sự gián tiếp theo độ tuổi.
Chỉ tiêu

Trợ lý

Ban giám

BCH Đội, kế

đốc
SL

Tổ trƣởng

toán
%

SL

%

SL

%

SL

Từ 18 đến 25 tuổi

%
9 90,00

Từ 26 đến 35 tuổi

1

20

3

33,33

Từ 36 đến 45 tuổi

3

60

6

66,67

Từ 46 đến 55 tuổi

2 100

1

20

7

Tổng

2 100

5

100

9 100,00

1 10,00

10 100,00

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
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Ban giám đốc trong độ tuổi còn trẻ và nhiều kinh nghiệm. Bộ phận trợ lý và cán bộ
Đội, tổ còn khá trẻ 26-45 tuổi) Đây là một trong những thuận lợi của nông trƣờng trong
quản lý nói chung và trong đào tạo nói riêng.
d) Quy mô và cơ cấu nhân sự gián tiếp theo trình độ văn hoá 2011
Bảng 2.6: Quy mô cơ cấu nhân sự gián tiếp theo học vấn, văn hoá

chỉ tiêu

Ban giám đốc
SL

Tổng

%
2

Trợ lý
SL

100

BCH Đội, kế toán

%
5

SL
100

%
9

Tổ trƣởng
SL

100

%
10

- Cấp 1
- Cấp 2
- Cấp 3 trở lên

2

100

5

100

9

100

7

70,00

3

30,00

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
Lao động quản lý của nông trƣờng có trình độ học vấn khá cao. Hạn chế nhất là
trình độ học vấn của cán bộ tổ trƣởng, . Còn 7.cán bộ tổ trƣởng mới có trình độ học vấn
cấp 2
e) Quy mô và cơ cấu nhân sự gián tiếp theo trình độ đào tạo
Bảng 2.7 cơ cấu nhân sự gián tiếp theo trình độ đào tạo
Diễn giải

Năm 2009
Tuyệt đối
(Ngƣời)

Tổng số lao động
Đại học

Năm 2010

Cơ cấu
(%)

Tuyệt đối
(Ngƣời)

Năm 2011

Cơ cấu
(%)

Tuyệt đối
(Ngƣời)

Cơ cấu
(%)

26

100,00

26

100,00

26

100,00

6

23,08

6

23,08

6

23,08

Cao đẳng

-

0,00

0,00

Trung cấp

7

26,92

7

26,92

7

26,92

Đang đào tạo

4

15,38

4

15,38

4

15,38

Chƣa qua đào tạo

9

34,62

9

34,62

9

34,62

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
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Trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ Đội, tổ
-

Ban lãnh đạo: 2 Đại học,

-

Trợ lý: 2 đại học, 2 Trung cấp

-

Ban chỉ huy 3 đội: 2 Đại học,

-

Tổ trƣởng: 1 Trung cấp

-

Kế toán: 3 Trung cấp

Toàn nông trƣờng có 10 tổ trƣởng nhƣng 1 ngƣời trình độ trung cấp, 2 ngƣời cấp 3
còn lại 7 ngƣời mới học vấn cấp 2. Đây là một khó khăn của nông trƣờng trong tƣơng lai.
Công tác đào tạo cần coi trọng nâng cao trình độ cho đối tƣợng này
Về quy mô, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
Theo đánh giá của Ban lãnh đạo công ty và Ban lãnh đạo nông trƣờng:
- Về cán bộ quản lý, cán bộ đồng bào dân tộc không có
- Kiến thức kỹ năng, kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, dân vận còn nhiều
hạn chế.
- Đa số đội trƣởng, tổ trƣởng trƣởng thành từ công nhân trực tiếp nên chƣa đƣợc
đào tạo về nghiệp vụ quản lý cũng nhƣ trình độ chuyên môn dẫn đến việc khó khăn trong
điều hành sản xuất cũng nhƣ công tác nghiệp vụ báo cáo
- Việc sắp xếp nhân sự tại đơn vị chƣa phù hợp với từng cá nhân, từng công việc
do đó, chƣa phát huy hết năng lực của từng cán bộ.
2.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực trực tiếp:
Cơ cấu nguồn nhân lực trực tiếp theo giới tính
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Bảng 2.8: Cơ cấu lao động trực tiếp theo giới tính
Chỉ tiêu

Năm 2009
SL

Năm 2010
%

SL

Năm 2011

%

SL

%

Tổng cộng

486 100,00

489

100,00

Lao động nam

193

39,71

194

39,67

214

41,31

Lao động nữ

293

60,29

295

60,33

304

58,69

518 100,00

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
Nhìn chung, cơ cấu lao động trực tiếp theo giới tính hiện nay tỷ lệ lao động nữ khá
cao. Lực lƣợng nữ trẻ trong độ tuổi lập gia đình và sinh nở nên cũng gây khó khăn về lao
động trong những tháng họ nghỉ thai sản
Cơ cấu nguồn nhân lực trực tiếp theo trình độ đào tạo
Bảng 2.9 cơ cấu lao động theo trình độ
chỉ tiêu

Năm 2009
SL

Tổng cộng

%

486

Đại học
Cao đẳng- trung cấp

Năm 2010
SL

%

100,00

489 100,00

0,00

0,00

Năm 2011
SL

%

518

100,00
0,00

3

0,62

3

0,61

3

0,58

483

99,38

486

99,39

515

99,42

Lao động phổ thông đã
qua tập huấn kỹ thuật
chăm sóc và khai thác

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
Nông trƣờng làm tốt công tác đào tạo công nhân toàn diện về chăm sóc và khai
thác cao su.
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Cơ cấu nguồn nhân lực trực tiếp theo độ tuổi
Bảng 2.10: cơ cấu lao động trực tiếp theo độ tuổi
Chỉ tiêu

Năm 2009

Năm 2010

Cơ cấu %

SL

SL

Năm 2011

%

SL

%

Từ 18 đến 25 tuổi

167

34,36

170

34,76

199

38,42

Từ 26 đến 35 tuổi

267

54,94

267

54,60

267

51,54

Từ 36 đến 45 tuổi

51

10,49

51

10,43

51

9,85

Từ 46 đến 55 tuổi

1

0,21

1

0,20

1

0,19

486

100,00

489

100,00

Tổng

518 100,00

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
Về cơ cấu lao động theo độ tuổi: Nhìn vào số liệu trong bảng cho thấy tỷ lệ lao
động độ tuổi từ 26- 35 là rất lớn, tỷ lệ này qua các năm đều chiếm trên 50%. Ở độ tuổi
này ngƣời lao động có sức khoẻ tốt và đã tích luỹ đƣợc một số kinh nghiệm đƣa năng suất
vƣờn cây tăng lên. Mặt khác cho thấy nông trƣờng đã có sự trẻ hoá đội ngũ ngƣời lao
động, lao động đến độ tuổi gần nghỉ hƣu gần nhƣ không có
Quy mô cơ cấu nguồn nhân lực trực tiếp theo trình độ văn hoá
Bảng 2.11: Quy mô cơ cấu NNL trực tiếp theo trình độ văn hoá
Tiêu chí

Năm 2009
Cơ cấu %

SL
Tổng NNL

Năm 2010

Năm 2011

Cơ cấu %

SL

SL Cơ cấu %

486

100,00

489

100,00

518

100,00

- Cấp 1

60

12,35

60

12,27

60

11,58

- Cấp 2

337

69,34

340

69,53

360

69,50

89

18,31

89

18,20

98

18,92

- Cấp 3 trở lên

Nguồn: Bộ phận tổ chức TC- HC nông trường
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Nhận xét:
Nguồn nhân lực trực tiếp có trình độ học vấn tƣơng đối cao:
- Lao động cấp 3: 18,92%
- Số lao động có trình độ cấp 2 chiếm: 69,5%
- Lao động có trình độ văn hoá tiểu học chỉ chiếm 11,58%
Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của nông trƣờng
đối với công tác đào tạo lao động trực tiếp
2.2.4 Đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực của nông trƣờng cao su
Ea hồ- Phú Lộc:
Ƣu điểm:
- Lao động của nông trƣờng trong độ tuổi trẻ cao.
- Chất lƣợng nguồn nhân lực gián tiếp của nông trƣờng tƣơng đối tốt.
- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực nông trƣờng có xu
hƣớng tăng, chứng tỏ công tác đào tạo và tự đào tạo đƣợc nông trƣờng cũng nhƣ cán bộ
công nhân viên đƣợc quan tâm.
- Ban lãnh đạo nông trƣờng luôn đặt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
lên hàng đầu.
Hạn chế
- Lao động trực tiếp không cân đối về giới tính, tỷ lệ nữ cao
- Lao động chƣa qua đào tạo quản lý còn nhiều
- Còn thiếu các bộ quản lý là cán bộ dân tộc
- Một số cán bộ cấp tổ trong nông trƣờng chƣa học hết cấp 3.
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2.3 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của nông trƣờng
2.3.1 Nhận thức và quan điểm của ban lãnh đạo nông trƣờng và công ty:
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác đào tạo, nên thời gian qua công tác
đào tạo nguồn nhân lực luôn đƣợc Ban lãnh đạo công ty và nông trƣờng đặc biệt quan
tâm.
Từ năm 2009 đến nay ban lãnh đạo công ty và nông trƣờng luôn chú trọng và công
tác đào tạo để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực.
Tuy nhiên phƣơng pháp thực hiện công tác này của nông trƣờng thời gian qua vẫn
còn tồn tại nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân cơ bản
nhất là vì nông trƣờng chƣa có phƣơng pháp làm công việc này một cách bài bản, hệ
thống nhƣ: Chƣa xây dựng đƣợc kế hoạch chiến lƣợc về nhân sự do thiếu hoạch định kế
hoạch, thiếu sự động bộ giữa các hoạt động khác nhau trong nông trƣờng, công tác đào
tạo cuả nông trƣờng chỉ phát sinh khi có lao động mới tham gia vào nông trƣờng hoặc khi
có nhu cầu đột xuất.
Công tác luân chuyển cán bộ từ nông trƣờng này đến nông trƣờng khác diễn ra liên
tục, nên hạn chế công tác đào tạo.
2.3.2 Xác định đối tƣợng và nhu cầu đào tạo nhân sự của nông trƣờng
- Hàng năm dựa theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm đó, nông trƣờng xác
định nhu cầu đào tạo thực tế gửi báo cáo công ty.
- Dự vào số lƣợng, chất lƣợng lao động hiện có; khối lƣợng, mức độ phức tạp của
công việc; yêu cầu kỹ năng và trình độ cần thiết, nông trƣờng đề nghị cả nội dung chƣơng
trình đào tạo đối với khối công nhân.
2.3.3 Đối tƣợng đào tạo
Công tác đào tạo trong công ty nói chung và trong nông trƣờng nói riêng quan tâm
tới tất cả đối tƣợng nhƣng ít quan tâm đến ngƣời đào tạo ngƣời lao động.
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Trong thời gian vừa qua nông trƣờng cử:
- 1 Đội trƣởng theo học lớp đào tạo giám đốc doanh nghiệp Tại TP Hồ Chí Minh
- Trợ lý: 1 trợ lý học Đại học (tạo điều kiện tự học)
- BCH các đội: 3 ngƣời học Đại học. (tạo điều kiện tự học)
- Tổ trƣởng: 1 ngƣời học Đại học. (tạo điều kiện tự học)
- Tập huấn 100% công nhân kỹ thuật
2.3.4 Nội dung đào tạo.
- Năm 2009-2011 các đội trƣởng, tổ trƣởng đƣợc tham gia khoá bồi dƣỡng quản lý
đội, tổ do trƣờng CBQL NN& PTNT II giảng dạy với các nội dung chính:
+ Kỹ năng quản lý đội, tổ.
+ Kỹ năng giao tiếp.
+ Tâm lý quản lý.
+ Kỹ năng kiểm soát công việc.
+ Thống kê đội tổ
Công nhân khai thác đƣợc tập huấn 21 ngày /năm về quy trình và kỹ thuật khai thác do
phòng kỹ thuật công ty và nông trƣờng kết hợp đào tạo
+ Kỹ thuật chăm sóc vƣờn cây, Kỹ thuật khai thác mủ.
Cũng qua công tác đào tạo cho thấy nội dung đào tạo của nông trƣờng thời gian
qua chƣa đa dạng, các nội dung đào tạo trong doanh nghiệp để đƣợc quan tâm áp dụng
thực hiện. Tuy nhiên nội dung và phƣơng pháp thực hiện các nội dung đào tạo của nông
trƣờng còn mang tính rập khuôn đơn điệu.
Các nội dung đào tạo của nông trƣờng chỉ mới quan tâm đến việc đào tạo trang bị
kiến thức để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại mà chƣa quan tâm tới công việc trong
tƣơng lai.
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Nội dung đào tạo dành cho cán bộ còn thiếu.
Thiếu phân tích công việc, nên không có cơ sở cho việ xác định nội dung đapọ tạo
thiết thực
2.3.5 Phƣơng pháp đào tạo .
Phƣơng pháp giảng dạy và đào tạo cũng khác nhau với từng đối tƣợng:
- Với công nhân thƣờng áp dụng các phƣơng pháp sau:
+ Kèm cặp
+ Hội thi tay nghề
-

Với cán bộ quản lý thƣờng áp dụng các phƣơng pháp sau:
+ Tập huấn giao tiếp qua hội họp

Hình thức đào tạo: Là bồi dƣỡng nghiệp vụ, kèm cặp hƣớng dẫn.
- Đối tƣợng: cán bộ, viên chức đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và mới
vào nông trƣờng
- Đối với lao động trực tiếp: Đơn vị thƣờng chỉ áp dụng phƣơng pháp đào tạo tại
nơi làm việc và trên công việc, nhân viên có đƣợc kinh nghiệm một cách trực tiếp và sản
xuất ngay cả khi đang học tập và trải qua điều kiện làm việc thực tế
-

Hình thức đào tạo: Hƣớng dẫn kỹ thuật, an toàn lao động

-

Đối tƣơng: Công nhân kỹ thuật

-

Địa điểm: Đào tạo tại nơi làm việc

Phƣơng pháp đào tạo nhà quản trị
Nông trƣờng nói riêng và công ty nói chung chƣa chủ động tham gia thiết kế
phƣơng pháp đào tạo, còn lệ thuộc vào chƣơng trình, phƣơng pháp chung có sẵn, chƣa
chú trọng đến trình độ đối tƣợng tham dự.
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-

Hình thức đào tạo, chủ yếu theo định hƣớng của doanh nghiệp và phát triển
năng lực quản trị.

-

Đối tƣợng đào tạo : Ban lãnh đạo nông trƣờng, trợ lý, cán bộ cấp Đội trƣởng

-

Địa điểm: Các trƣờng, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh, hoặc tại nơi làm việc

2.3.6 Hình thức đào tạo
Ban lãnh đạo nông trƣờng tạo điều kiện cho các cấp tự học với các hình thức:
- Tại chức (vừa học vừa làm)
- Cử đi học dài hạn,
Nông trƣờng và công ty hỗ trợ tiền lƣơng và học phí, bố trí thế việc nếu cán bộ đó
đƣợc quy hoạch. Còn không đƣợc quy hoạch phát triển thì không đƣợc hỗ trợ học phí
Ngoài ra, nông trƣờng cũng áp dụng các hình thức đào tạo phổ biến sau:
- Đào tạo công nhân mới
- Kèm cặp trong quá trình làm việc
- Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn, tập trung.
2.3.7 Xây dụng kế hoạch đào tạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo
Trƣớc khi tập huấn kỹ thuật cho công nhân, nông trƣờng thƣờng xây dựng và thực
hiện công tác nhƣ sau:
-

Lập danh sách

-

Thông qua nội dung, chƣơng trình.

-

Tổ chức tập huấn- tại vƣờn cây (21 ngày) với các bƣớc sau:

 Bƣớc 1: Lý thuyết- Họp nhóm,
 Bƣớc 2: Làm mẫu
 Bƣớc 3: Thực hành.
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 Bƣớc 4: Kiểm tra
-

Khen thƣởng

- Kết quả học tập này không đƣợc tính vào thành tích cá nhân khi bình xét vào cuối
năm
- Không đạt: Học lại sau 10 ngày
-Không đạt nữa chuyển công tác
2.4. Đánh giá chung:
2.4.1 Ƣu điểm:
- Lãnh đạo công ty và nông trƣờng rất quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân
lực: đã động viên khuyến khích mọi ngƣời thi đua học tập, có nhiều cơ chế, chính sách hỗ
trợ và khuyến khích vị cá nhân tham gia các chƣơng trình đào tạo trong kế hoạch.
- Đối tƣợng tƣơng đối toàn diện.
- Nội dung đào tạo khá đầy đủ
- Hình thức và phƣơng pháp rõ nét
- Hàng năm nông trƣờng có lên kế hoạch đào tạo công nhân mới để thay thế cho
nghỉ BHXH nghỉ với các lý do khác.
- Công tác tổ chức đào tạo của nông trƣờng ngày càng đi vào có nề nếp
2.4.2 Những hạn chế
- Đối tƣợng đào tạo chỉ tập trung đào tạo nhà quản trị, còn lao động trực tiếp sản
xuất chƣa đƣợc quan tâm đào tạo đúng mức
- Tổ trƣởng hầu hết là từ ngƣời công nhân phát triển lên nhƣng chƣa đƣợc đào tạo
- Nội dung đào tạo tập trung vào việc cung cấp kiến thức mà chƣa coi trọng đúng
mức đào tạo kỹ năng và làm giàu kinh nghiệm.
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- Hình thức và phƣơng pháp đào tạo chƣa chuyên nghiệp và hiện đại vì chƣa có
điều kiện về máy móc thiết bị và giảng viên.
- Kế hoạch đào tạo còn đơn giản:
- Phƣơng tiện, trang thiết bị, sách báo, tài liệu phục vụ thiếu.
Tuy nhiên, để giúp ngƣời lao động tự học thì tại nông trƣờng còn hạn chế do:
* Nông trƣờng chƣa có thƣ viện
- Thiếu báo chí, hiện chỉ có báo ngành cao su nhƣng không thƣờng xuyên liên tục.
- Sách quy trình kỹ thuật chăm sóc khai thác cao su chỉ phát hành đến tổ trƣởng
nhƣng cũng đã lạc hậu, chƣa cập nhật và phát hành trở lại. công nhân lại càng không có
- Đào tạo ngƣời lao động chủ yếu là cán bộ kỹ thuật có ít chuyên môn và kinh
nghiệm, chƣa có trình độ sƣ phạm nên hạn chế tiết thu bài của học viên.
- Tổ trƣởng muốn phổ cập cấp 3 nhƣng vì công việc nên hình thức vừa học vừa
làm không thể thực hiện đƣợc.
2.4.3. Nguyên nhân:
- Nông trƣờng chƣa quen thực hiện công tác đào tạo mang tính chuyên nghiệp và
tính chiến lƣợc, đặc biệt là chƣa có kế hoạch hoàn chỉnh
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CHƢƠNG 3 :
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI NÔNG
TRƢỜNG CAO SU EA HỒ- PHÚ LỘC
3.1. Công tác đào tạo.
- Thực hiện chƣơng trình học tiếng dân tộc, kỹ năng dân vận và tin học căn bản
cho tất cả cán bộ cấp tổ trở lên.
- Tạo điều kiện cho cán bộ cấp tổ phổ cập cấp 3.
- Công nhân phải học hết cấp 1 trở lên
- Theo tôi, chƣơng trình đào tạo tiếng dân tộc và tin học căn bản đƣợc lồng ghép
vào trong chƣơng trình phổ cập văn hoá phổ thông, đặt hàng Phối hợp với trung tâm Giáo
dục thƣờng xuyên.
- Trƣớc khi đào tạo cần cho cán bộ nhân viên nhận thức rõ vai trò kinh tế của việc
học tập nâng cao trình độ
- Chƣơng trình tập huấn kỹ năng dân vận nên mời các cơ sở đào tạo có nghiệp vụ
và đào tạo kỹ năng là chủ yếu.
- Coi nhiệm vụ học tập theo kế hoạch và kết quả học tập là nhiệm vụ chính trị, chỉ
tiêu thi đua dùng để xét thƣởng, quy hoạch cán bộ (Có ngƣời đi học chủ yếu là điểm
danh)
- Sử dụng cán bộ đồng bào kèm cặp tiếng đồng bào cho cán bộ ngƣời kinh
- Khó nhất là cán bộ lãnh đạo phải gƣơng mẫu học trƣớc và nghiêm túc thực hiện
- Về phƣơng pháp đào tạo cần thực hiện thêm phƣơng pháp
+ Học nhóm.
+ Đố vui để nhớ
+ Đóng vai, đóng kịch
+ Hằng năm công ty tập huấn về kỹ thuật và kế toán
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+ Song song đó đơn vị còn phải áp dụng hình thức khác nhƣ: luân phiên
công việc, kèm cặp hƣớng dẫn.
3.2 Xây dựng thƣ viện của nông trƣờng
Đây là việc lớn nông trƣờng không thể tự làm nếu không đƣợc công ty đồng ý giúp
đỡ.
Thƣ viện xây dựng ở nông trƣờng không nhất thiết phải nhƣ các thƣ viện truyền
thống mà chỉ là các giá sách lớn đặt tại hội trƣờng của nông trƣờng .
Thƣ viện cần có các loại sách báo sau:
-

Sách, tài liệu kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su.

-

Sách báo tài liệu phổ biến kinh nghiệm chăm sóc phòng chữa bệnh cao su, cải
tiến kỹ thuật khai thác, làm các công việc trên vƣờn cây nhƣ: làm màng che
chén, mái che mƣa’

-

Báo ngành cao su, báo nông nghiệp, báo nông thôn

-

Báo phụ nữ

-

Báo thanh niên

-

Nội quy, quy chế của nông trƣờng , công ty

-

Văn bản Đại hội CNVC, thoả ƣớc lao động tập thể

-

Kế hoạch sản xuất, kế hoạch giao khoán

-

Văn bản pháp luật căn bản nhƣ:
+ Bộ luật lao động
+ Luật BHXH, BHTN, KPCĐ

3.3 Hoàn thiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tại nông trƣờng
Kiến nghị: bản kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phải bao gồm các nội dung sau:
-

Đối tƣợng đƣợc đào tạo
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-

Mực đích đào tạo

-

Nội dung chƣơng trình đào tạo

-

Hình thức đào tạo

-

Phƣơng pháp đào tạo

-

Đối tƣợng tham gia đào tạo (Giảng viên, trợ giảng)

-

Thời gian đào tạo

-

Địa điểm đào tạo

-

Kinh phí đào tạo

-

Phân công tổ chức

Từng nội dung trên phải đƣợc cụ thể hoá cho từng đối tƣợng đào tạo :
-

Lãnh đạo nông trƣờng

-

Trợ lý

-

Cán bộ đội, tổ trƣởng.

-

Công nhân khai thác

Để lập đƣợc kế hoạch đào tạo nông trƣờng phải dựa vào các mục tiêu chiến lƣợc
phát triển của nông trƣờng để hoạch định công tác đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với
yêu cầu phát triển của nông trƣờng, tránh trƣờng hợp đào tạo mà không đáp ứng mục đích
sử dụng gây lãng phí. Nông trƣờng cần xây dựng kế hoạch phát triển trong 5-10 năm một
để làm cơ sở cho việc hoạch định nguồn nhân lực cho nông trƣờng và xác định nhu cầu
đào tạo hợp lý.
Bên cạnh đó muốn xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực một cách chính xác
thí công tác phân tích công việc và đánh giá khả năng thực hiện công việc của cán bộ
công nhân viên trong nông trƣờng phải đƣợc thƣờng xuyên.
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3.4 Tiến hành phân tích công việc
Để tiến trình phân tích công việc đƣợc thành công, nông trƣờng phải thực hiện tuần
tự các bƣớc sau:
 Tiến hành xác định mục đích sử dụng tài liệu sau phân tích công việc (bảng mô
tả công việc và bảng tiêu chuẩn ngƣời đảm trách công việc)
 Xác định những công việc cần phân tích.
 Tiến hành lựa chọn các phƣơng pháp khác nhau cho phù hợp với mục tiêu của
phân tích công việc.
 Thu thập thông tin về công việc
 Tổng hợp thông tin để xây dựng bảng mô tả công việc và bảng yêu cầu đối với
ngƣòi thực hiện.
Đây là công việc mang tính chuyên môn nghiệp vụ cao, tự nông trƣờng thực hiện
rất khó. Đề nghị công ty quan tâm, tìm cơ sở tƣ vấn, giúp đỡ tập huấn.
Trên cơ sở bản mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc, ngƣời lao động biết
mình yếu, mình thiếu cái gì cần đào tạo và nông trƣờng biết đào tạo ai, đào tạo cái gì.
3.5 Hoàn thiện nội dung đào tạo .
Kiến nghị về nội dung đào tạo với Ban lãnh đạo nông trƣờng
Stt

Kiến thức, kỹ năng

1

Kiến thức kỹ năng chuyên môn- kỹ thuật cao su: Trồng, chăm sóc, khai thác
và chế biến cao su

2

Kinh tế và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

3

Pháp luật về lao động

4

Hành vi tổ chức- văn hoá tổ chức
Quản tri văn phòng
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5

Các kỹ năng về quản trị

6

Kỹ năng hội họp, thuyết trình

7

Tiếng dân tộc Êđê

8

Tin học văn phòng

9

Kỹ năng giao tế nhân sự và dân vận

10

Kỹ năng đàm phán và thƣơng lƣợng.

11

Kỹ năng giải quyết xung đột và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Đối với công nhân lao động trực tiếp đang chăm sóc vƣờn cây khai thác, nội dung
tập huấn và đào tạo bao gồm các kỹ thuật cụ thể sau:
-

Kỹ thuật thiết kế miệng cạo.

-

Kỹ thuật trang bị miệng cạo úp, ngửa.

-

Kỹ thuật cạo xả

-

Kỹ thuật bôi thuốc kích thích.

-

Kỹ thuật chăm sóc- chống cháy cuối năm

-

Kỹ thuật bón phân cơ giới, thủ công

-

Kỹ thuật bôi va selin- thuốc phòng bệnh

-

Kỹ thuật và nghệ thuật bảo vệ vƣờn cây sản phẩm.

-

An toàn vệ sinh lao động- bảo hộ lao động

-

Phòng chống cháy nổ.

-

Đặc biệt phải học tập Nội quy, Quy chế làm việc- luật lao động các hành vi vi
phạm và hình thức xử lý để ngƣời lao động biết để thực hiện cho đúng
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Đối với cán bộ đội tổ sản xuất, nội dung tập huấn tập trung vào các nội dung kỹ
thuật sau:
-

Xây dựng và quản lý quy trình kỹ thuật chăm sóc

-

Kỹ thuật khai thác mủ và sử dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vƣờn cây

-

Kỹ năng xây dựng kế hoạch tác nghiệp và điều hành lao động

-

Kỹ thuật giám sát và nghiệm thu công việc, nghiệm thu mủ

-

Công tác thống kê đội , tổ

-

Tâm lý công nhân và nghệ thuật lãnh đạo tổ, nhóm.

-

Họp và thuyết trình

-

Kỹ năng dân vận và giao tế nhân sự.

-

Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề và tạo động lực cho nhân viên.

-

Kỹ thuật và kinh nghiệm bảo vệ vƣờn cây, dụng cụ và sản phẩm.

3.6 Hoàn thiện phƣơng pháp đào tạo.
Theo tôi nông trƣờng nên mạnh dạn đổi mới cơ chế đào tạo tại doanh nghiệp với
các nội dung cơ bản sau:
- Tăng cƣờng các giải pháp nâng cao trình độ cho ngƣời lao động bằng phƣơng
pháp kèm cặp: mỗi nhân viên yếu kém về mặt chuyên môn sẽ đƣợc kèm cặp, giúp đỡ, hỗ
trợ bởi những nhân viên có trình độ cao hơn, giàu kinh nghiệm hơn, có ý thức trách nhiệm
và khả năng truyền đạt. Công ty và nông trƣờng nên có chế độ phụ cấp cho đối tƣợng này.
Nông trƣờng nên mạnh dạn bố trí cán bộ lãnh đạo nông trƣờng và các trợ lý có
trình độ cao, giàu kinh nghiệm và có khả năng sƣ phạm thamm gia vào vào các chƣơng
trình đào tạo tại nông trƣờng với tƣ cách là trợ giảng, giảng viên thực hành hoặc báo cáo
chuyên đề, chia sẽ kinh nghiệm.
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3.7 Bổ sung chính sách đào tạo .
Ngoài những chính sách mà nông trƣờng đã áp dụng trong gthời gian vừa qua, kiến
nghị nông trƣờng nên bổ sung một số chính sách sau nhằm hỗ trợ cho kế hoạch đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực:
-

Coi kết quả đào tạo là cơ sở cho công tác quy hoạch và phát triển nhân sự

-

Tạo điều kiện cho đối tƣợng tham gia công tác đào tạo.

-

Đề nghị công ty mở các lớp bồi dƣỡng kỹ năng sƣ phạm cho cán bộ có trình độ

đại học trở lên, nhất là cán bộ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để xây dựng đội ngũ
giảng viên phục vụ cho chƣơng trình tự đào tạo và phối hợp đào tạo nhằm tiết kiệm chi
phí đào tạo.
- Tạo động lực cho ngƣời đƣợc đào tạo.
+ Tăng cƣờng công tác thƣởng, phạt đối với ngƣời lao động: Thƣởng cho những ai
hoàn thành tốt chƣơng trình đào tạo, có kết quả học tập cao, có những sáng kiến mang lại
lợi ích cho nông trƣờng, tạo cơ hội thăng tiến cho ngƣời đƣợc đào tạo nhƣ đề bạt, tăng
lƣơng… Ngƣợc lại, những ai không hoàn thành chƣơng trình đào tạo thì bị giảm trừ tiền
thƣởng trong kỳ hoặc tiền thƣởng cuối năm.
+ Hằng năm, Nông trƣờng nên thƣờng xuyên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ giỏi,
thợ giỏi ở một lĩnh vực chủ yếu.
+ Nên tổ chức các đợt chấm điểm thi đua giữa các đơn vị xem đơn vị nào có hiệu
quả đào tạo cao nhất.

.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I.Kết luận
Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực và công tác đào tạo
nguồn nhân lực tại nông trƣờng cao su Ea Hồ Phú Lộc, chuyên đề đã phát hiện ra một số
vấn đề cần hoàn thiện và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo để nâng
cao chất lƣợng nguồn nhân lực của nông trƣờng
Công tác đào tạo nguồn nhân lực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề
nhƣ tâm lý, sinh lý, xã hội học, triết học, đạo đức pháp luật,…nó vừa là một khoa học và
vừa là một nghệ thuật. Do vậy, đòi hỏi sự quan tâm và quyết tâm cao độ của nông trƣờng
đặc biệt là công ty và tập đoàn.
II. Kiến nghị
- Tuyển dụng đề bạt cán bộ, nhân viên cần chú trọng quy trình tuyển dụng nhƣ
phân tích công việc, bản tiêu chuẩn công việc đƣợc xây dựng cụ thể cho các vị trí công
việc, xem ngƣời lao động là bạn đồng hành của doanh nghiệp
- Khi tuyển dụng hoặc đƣa ngƣời lao động đi đào tạo về nên bố trí đúng vị trí, đúng
công việc mà ngƣời lao động đƣợc tuyển dụng, đƣợc đào tạo tránh trƣờng hợp bố trí sai,
dẫn đến ngƣời lao động không phát huy đƣợc năng lực, chán nản hoặc bỏ việc nhƣ thế sẽ
có ít ngƣời chuyên môn tốt, tay nghề giỏi, có năng lực để đào tạo bồi dƣỡng đề bạt. Tạo
mọi điều kiện thuận lợi để ngƣời lao động phát huy hết khả năng của bản thân nhất là
ngƣời lao động là ngƣời động bào dân tộc thiểu số.
- Áp dụng những biện pháp khuyến khích động viên ngƣời lao động nhằm tạo sự
gắn bó lâu dài giữa nông trƣờng với ngƣời lao động.
- Cho phép các nông trƣờng xây dựng kế hoạch đào tạo và phải thực hiện công tác
đào tạo theo kế hoạch.
Tăng cƣờng đào tạo cán bộ quản lý là ngƣời đồng bào dân tộc tại địa phƣơng
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