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1. Giới thiệu
Bất kỳ sự phát triển ñi lên nào cũng cần có ñộng lực thúc ñẩy. Cũng vậy, phát triển kinh tế
phải dựa vào nguồn lực con người (nhân lực), nguồn lực vật chất và nguồn lực tài chính.
Do các nguồn lực vật chất và tài chính luôn khan hiếm nên nền kinh tế nào quá lệ thuộc
vào chúng thì sẽ dễ bị bế tắc (Gylfason, 2001; Stijns, 2006; v.v.). Trái lại, nguồn lực con
người sinh sôi, nảy nở không ngừng và cũng là chủ thể phát huy hiệu quả tối ưu các nguồn
lực còn lại. Do ñó, với tư cách là tổng hòa của thể chất và trí tuệ ñược huy ñộng vào quá
trình sản xuất, nguồn lực con người chính là chìa khóa của sự phát triển bền vững. ðối với
nước ta – một nước ñang phát triển với dân số ñông, trẻ và năng ñộng – nếu ñược bồi
dưỡng và sử dụng hợp lý thì nguồn lực con người sẽ tạo ñộng lực mạnh mẽ cho quá trình
công nghiệp hóa – hiện ñại hóa nền kinh tế ñể qua ñó nâng cao mức sống của người dân và
rút ngắn khoảng cách về trình ñộ phát triển so với các nước. ðể làm ñược ñiều này, việc
phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phải ñược xem là then chốt, như kinh nghiệm của
các nước phát triển ñã chỉ ra (Barro và Sala-i-Martin, 2003).
Giống như nhiều nơi, ở Cà Mau ñiều kiện tự nhiên thuận lợi, ñất ñai phì nhiêu, rừng
“vàng”, biển “bạc”, v.v. ñã làm nảy sinh tâm lý ỷ lại vào nguồn tài nguyên tự nhiên (chủ
yếu là nguồn lợi lâm sản và thủy sản) mà xem nhẹ việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn
nhân lực nên nguồn nhân lực của Tỉnh có chất lượng thấp và thiếu sáng tạo mang tính ñột
biến về khoa học, kỹ thuật và quản lý kinh tế. ðến khi nguồn tài nguyên tự nhiên có dấu
hiệu cạn kiệt và chi phí khai thác nó ngày càng cao trong khi áp lực dân số và nhu cầu của
cuộc sống liên tục tăng thì mới chợt nhận ra rằng sự phát triển của Tỉnh trong thời gian qua
là thiếu bền vững. Nhìn nhận, ñánh giá ñúng thực trạng này, Tỉnh bắt ñầu quan tâm tìm
kiếm giải pháp phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện thông qua ñào tạo và thu hút
nguồn nhân lực có chất lượng cao. Song, làm thế nào ñể các giải pháp này phát huy hiệu
quả cao nhất là vấn ñề cần ñược nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và có cơ sở khoa học. Mục
tiêu của bài viết là giúp giải quyết phần nào vấn ñề này thông qua việc phân tích thực trạng
ñào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao của Tỉnh ñể từ ñó ñề xuất giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa – hiện ñại hóa nền kinh tế
của ñịa phương.
2. Tiềm năng tự nhiên và kinh tế của tỉnh Cà Mau
Cà Mau có dân số là 1.251.200 người (năm 2008) và diện tích tự nhiên là 5.211 km2, bằng
khoảng 1,6% diện tích cả nước và 13,6% diện tích ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL),
với bờ biển dài 254 km, thềm lục ñịa rộng hơn 70.000 km2 và nguồn lợi thủy hải sản hết
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sức phong phú. Cà Mau thuộc hành lang kinh tế ven biển ðông, nằm ở trung tâm vùng biển
ðông Nam Á – khu vực có trữ lượng dầu khí lớn, có tiềm năng về du lịch sinh thái và du
lịch biển ñảo. Xét tổng thể, Cà Mau có lợi thế về vị trí ñịa lý kinh tế so với nhiều tỉnh thành
khác ở ðBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Nếu ñược phát huy ñúng mức, lợi thế này
sẽ là ñộng lực quan trọng cho phát triển kinh tế ở Tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc
phát huy các lợi thế này còn rất khiêm tốn, chủ yếu là dựa vào tiềm năng tự nhiên ñể khai
thác, nuôi trồng thủy hải sản và triển khai một vài dự án du lịch sinh thái quy mô nhỏ mà
chưa tận dụng ñược yếu tố liên kết vùng do kết cấu hạ tầng (nhất là ñường giao thông)
không ñồng bộ và nguồn nhân lực chưa phát triển tương xứng.
Bảng 1. Cà Mau: Một số chỉ tiêu so sánh với ðBSCL năm 2008 (tính trên 1.000 người)
Tiêu chí
ðBSCL
Cà Mau
(1)
(2)
(3)
1. Diện tích ñất nông nghiệp và lâm nghiệp (ha)
163,7
196,3
2. Diện tích ñất nuôi trồng thủy sản (ha)
42,5
234,3
3. Sản lượng thủy sản khai thác (tấn)
48,8
107,7
4. Sản lượng tôm (tấn)
17,3
75,4
5. Số học sinh phổ thông
153,3
160,5
6. Số sinh viên ñại học, cao ñẳng
6,4
0,9
7. Thu nhập (USD/người)
728
839
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê và VCCI Cần Thơ.

Chênh lệch (lần)
(4) = (3)/(2)
1,2
5,5
2,2
4,3
1,1
0,2
1,1

Bảng 1 cho thấy thế mạnh của tỉnh Cà Mau về tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể, diện tích
ñất nông nghiệp và lâm nghiệp bình quân của Tỉnh cao gấp 1,2 lần của ðBSCL – vùng sản
xuất nông nghiệp trọng ñiểm của cả nước. ðặc biệt, chênh lệch diện tích ñất nuôi trồng thủy
sản (5,5 lần) và sản lượng thủy sản khai thác từ tự nhiên (2,2 lần) là rất ấn tượng, trong ñó
sản lượng tôm – một trong những loại thủy sản có giá trị nhất – của Cà Mau gấp 4,3 lần so
với ðBSCL. Các nguồn lợi này sẽ ñem lại thu nhập ñáng kể cho Tỉnh nếu ñược sử dụng bởi
nguồn nhân lực có trình ñộ. Song, ñiều nghịch lý của sự giàu có nguồn tài nguyên là sẽ làm
nảy sinh tâm lý dựa dẫm, ỷ lại vào nó. Vấn ñề này thể hiện rõ qua cơ cấu sản xuất công
nghiệp của Tỉnh với chế biến thủy sản chiếm trên 90% giá trị toàn ngành, mà chế biến thủy
sản lại là ngành có chi phí sản xuất cao (do giá trị ñầu tư ban ñầu vào máy móc xử lý và
bảo quản sản phẩm là rất lớn vì hầu hết phải nhập ngoại) nên cả giá trị gia tăng và tỷ suất
lợi nhuận ñều thấp. Ngược lại, khu vực dịch vụ ít lệ thuộc vào tự nhiên, có chi phí thấp và
giá trị gia tăng cao nhưng lại chậm phát triển. Cụ thể, trong 5 năm 2003-2008 tỷ trọng giá
trị dịch vụ trong tổng giá trị sản lượng của nền kinh tế chỉ tăng 3,1% (ðạt, 2009).
Do thiếu sự ña dạng trong ngành nghề sản xuất và lại tập trung vào ngành quá lệ
thuộc vào tự nhiên và có giá trị gia tăng thấp nên thu nhập của người dân thấp hơn so với
tiềm năng của Tỉnh. Thật vậy, bảng 1 cho thấy thu nhập của Tỉnh (839 USD/người) mặc dù
có cao hơn số bình quân của ðBSCL (728 USD/người) nhưng cũng chỉ gấp 1,1 lần, chưa
tương xứng với tiềm năng của Tỉnh. Rõ ràng, với nguồn tài nguyên tự nhiên giàu có như vậy,
nguyên nhân của vấn ñề này phải nằm ở chất lượng nguồn nhân lực. Thật vậy, do tâm lý ỷ lại
vào nguồn tài nguyên tự nhiên và xem nhẹ việc phát triển nguồn nhân lực nên năng suất lao
ñộng thấp và hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên không cao, dẫn ñến tiền lương và thu nhập
ñều thấp. ðể rõ hơn về vấn ñề này, hãy phân tích các khía cạnh liên quan ñến nguồn nhân lực
của Tỉnh.
3. Thực trạng ñào tạo nguồn nhân lực của Tỉnh
Bảng 1 cho thấy số học sinh phổ thông tính trên 1.000 dân của tỉnh Cà Mau (160,5) bằng 1,1
lần số trung bình của ðBSCL (153,3) nhưng vấn ñề là số sinh viên ñại học và cao ñẳng bình
quân của Tỉnh (0,9) chỉ bằng khoảng 0,2 lần con số này của vùng ðBSCL (6,4), mặc dù
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ðBSCL là vùng có hệ thống giáo dục ñại học, cao ñẳng khá kém phát triển trong cả nước.
Con số này phản ánh rõ nét một thực tế là công tác ñào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ít
ñược quan tâm ở cả cấp ñộ vĩ mô (chính quyền ñịa phương) và vi mô (người dân) nên số
ñông học sinh phổ thông của Tỉnh chỉ dừng lại ở trình ñộ trung học phổ thông hay trung học
chuyên nghiệp mà không thể học tiếp.
Ở cấp ñộ vĩ mô, hệ thống trường lớp (nhất là các trường ñại học và cao ñẳng) của Tỉnh
chưa ñược ñầu tư ñầy ñủ ñể ñảm bảo yêu cầu của công tác ñào tạo nguồn nhân lực có trình
ñộ. Hiện tại, Tỉnh chưa có trường ñại học nào. Hơn nữa, do ở xa các trung tâm kinh tế phát
triển nên Tỉnh khó ñào tạo và thu hút ñội ngũ giáo viên có chất lượng. Ở cấp ñộ vi mô, do
ñiều kiện xa xôi nên nhiều học sinh trung học phổ thông của Tỉnh không có ñiều kiện tiếp
cận với phương tiện học tập (giáo trình, sách tham khảo, v.v.) ñúng chuẩn ñể có ñủ khả năng
vượt qua các kỳ thi vào ñại học, cao ñẳng. Bên cạnh ñó, một nguyên nhân khác nữa là tâm lý
ỷ lại vào tự nhiên. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều gia ñình và bản thân học sinh cho rằng
ñâu phải học nhiều mới có thể làm giàu nên ít cố gắng học. Ở Cà Mau, chỉ cần vài ngày ñi
biển là có thể có thu nhập bằng tiền lương hằng tháng của một người tốt nghiệp ñại học. Giúp
gia ñình nuôi tôm, cá hay khai thác nguồn lợi lâm sản sẵn có (gỗ, mật ong, thú rừng, v.v.)
bằng phương tiện thô sơ cũng sẽ mang lại thu nhập ñáng kể. Do suy nghĩ thiển cận như vậy,
cùng với chi phí học tập cao và ñiều kiện học tập không thuận lợi, nên nhiều học sinh ñã
dừng việc học sau khi hay thậm chí trước khi tốt nghiệp trung học phổ thông ñể tham gia vào
các cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng lại thiếu bền vững trong lâu dài.
Vì sinh viên ñại học và cao ñẳng chính là nguồn bổ sung nhân lực có trình ñộ cho ñịa
phương nên thiếu lực lượng này, nguồn nhân lực của ñịa phương sẽ yếu về chất lượng và
thiếu về số lượng. Với nguồn nhân lực ñó thì triển vọng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn sẽ
bị ñe dọa vì nguồn tài nguyên tự nhiên không ñược sử dụng hiệu quả nhất và sẽ nhanh chóng
kiệt quệ ñi ñôi với ô nhiễm môi trường. Do số sinh viên của Tỉnh ít ỏi như vậy nên vấn ñề
cũng rất ñáng quan tâm là sau khi tốt nghiệp các em làm việc ở ñâu? Các em có ñộng cơ trở
về làm việc tại ñịa phương không?
Bảng 2. Kết quả khảo sát sinh viên Cà Mau tốt nghiệp năm 2008
Tiêu chí
1. Tổng số mẫu
2. ðã có việc làm
Làm việc trong Tỉnh
Do Tỉnh quản lý
3. Chưa có việc làm
ðang xin việc
Xin việc trong tỉnh
Nguồn: Tự khảo sát.

Số sinh viên
63
43
29
17
20
15
10

Tỉ trọng (%)
100,0
68,3
46,0
27,0
31,8
23,8
15,9

ðể giúp trả lời các câu hỏi trên một cách khách quan, chúng tôi tiến hành phỏng vấn
ngẫu nhiên 63 sinh viên của Tỉnh tốt nghiệp ñại học năm 2008. Kết quả phỏng vấn (rút gọn)
ñược ghi nhận trong bảng 2.1 Bảng này cho thấy, trong số 63 sinh viên ñược phỏng vấn, có
43 sinh viên ñã có việc làm (chiếm 68,3% tổng số), nhưng chỉ có 29 sinh viên làm việc tại
Tỉnh (chỉ chiếm 46% số sinh viên ñã tốt nghiệp hay 67,4% số sinh viên ñã có việc làm). Tuy
nhiên, trong số 29 sinh viên làm việc trong Tỉnh thì chỉ có 17 sinh viên (chiếm 27% số sinh
viên ñược khảo sát) thuộc diện Tỉnh quản lý (nghĩa là ñang làm việc cho các doanh nghiệp,
cơ quan hay tổ chức trực thuộc Tỉnh) và số còn lại làm việc cho các doanh nghiệp hay ñơn vị
của Trung ương hay ñịa phương khác ñóng trên ñịa bàn Tỉnh. Bên cạnh ñó, trong số 20 sinh
viên chưa có việc làm thì chỉ có 10 sinh viên ñang xin việc tại Tỉnh (50%). Rõ ràng, Tỉnh
1

Vì quy mô của bài viết có hạn nên chúng tôi không trình bày toàn bộ thông tin thu thập ñược từ cuộc phỏng
vấn này.
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chưa có sức hấp dẫn ngay cả ñối với sinh viên xuất thân từ ñịa phương. Nói cách khác, Tỉnh
ñang bị chảy máu lượng chất xám ít ỏi của mình, khiến cho nguồn nhân lực của Tỉnh ngày
một nghèo nàn hơn cả về số lượng và chất lượng.
ðể tránh nguy cơ tái diễn hiện tượng trên, ñiều cần thiết là phải hiểu ñược sinh viên
của Tỉnh quan tâm ñến các yếu tố nào khi quyết ñịnh chọn lựa công việc và nơi làm việc ñể
nhằm thu hút các em trở về. Qua khảo sát 63 sinh viên như trên, chúng tôi ghi nhận ñược
các yếu tố mà các em quan tâm là thu nhập cao (V1), việc làm ổn ñịnh (V2), việc làm ñúng
ngành nghề ñào tạo (V3), dễ xin việc (V4), danh tiếng của ñơn vị (V5) và gần gia ñình (V6).
ðể thấy rõ tầm quan trọng của từng yếu tố ñối với quyết ñịnh nghề nghiệp của các em,
chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích nhân tố ñể xử lý số liệu thu thập ñược và kết quả
như sau:2
F1 = 0,534V1 + 0,379V4 + 0,082V5
F2 = 0,637V3
F3 = 0,798V2 + 0,395V6
Kết quả trên cho thấy biến V2 (việc làm ổn ñịnh) có hệ số cao nhất (0,798), tiếp theo
biến V3 (ñúng ngành nghề) với hệ số 0,637, V1 (thu nhập cao) với hệ số 0,534, v.v. và biến
V5 (danh tiếng của ñơn vị) có hệ số thấp nhất là 0,082. Như vậy, sinh viên của Tỉnh sau khi
tốt nghiệp thường quan tâm nhiều ñến yếu tố việc làm ổn ñịnh, việc làm phù hợp với ngành
nghề ñào tạo và thu nhập cao. Các yếu tố dễ xin việc, gần gia ñình và danh tiếng của ñơn vị
không ñược xem là quan trọng.
Rõ ràng, yêu cầu về việc làm ổn ñịnh khá dễ ñáp ứng vì nó phụ thuộc vào quan ñiểm
của người lãnh ñạo ñối với người lao ñộng. Người lãnh ñạo với quan ñiểm cởi mở, công
bằng và tôn trọng năng lực cá nhân của người lao ñộng (nhất là người tài) sẽ tạo ñộng cơ
phấn ñấu ñể thăng tiến, làm cho người lao ñộng gắn bó với ñơn vị và tự ổn ñịnh công việc.
Về khía cạnh việc làm phù hợp với ngành nghề ñào tạo, có thể nói ñây là ñiểm yếu của tỉnh
Cà Mau vì theo truyền thống Tỉnh chỉ tập trung vào khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy
sản bên cạnh sản xuất nông lâm nghiệp manh mún, nhỏ lẻ nên sinh viên không có nhiều cơ
hội tìm ñược việc làm phù hợp với ngành nghề ñào tạo và sẽ không quay về ñịa phương sau
khi tốt nghiệp. ðể thu hút sinh viên trở về cũng như ñể phát triển nền kinh tế một cách cân
ñối, Tỉnh cần có chiến lược ña dạng hóa ngành nghề sản xuất, từng bước chuyển sang các
ngành có hàm lượng tri thức cao và ít tốn tiêu tốn nguồn tài nguyên. Về thu nhập, khảo sát
cho thấy mức thu nhập ñược hầu hết sinh viên chấp nhận là 3,5 triệu ñồng/tháng. Nếu so
với mức lương bình quân của người lao ñộng trong Tỉnh, con số này có thể cao nhưng nếu
so với chi phí cuộc sống thực tế thì con số này không cao, nghĩa là yêu cầu về tiền lương
của các em chỉ ở mức vừa phải. Vì vậy, nếu Tỉnh không cải cách chính sách tiền lương thì
sẽ rất khó thu hút số sinh viên tốt nghiệp trở về.
Chỉ khi quan tâm ñúng mức ñến các yếu tố trên, Tỉnh mới có thể thu hút trở lại sinh
viên của mình vì sau một thời gian học tập, các em quen với ñiều kiện sinh hoạt mới, môi
trường mới cũng như tạo dựng ñược mối quan hệ mới nên trở nên rất ñắn ño, suy tính khi
quyết ñịnh trở lại tỉnh nhà nơi mà ñiều kiện làm việc chưa thật tốt, tiền lương không cao và
cơ hội tìm ñược việc làm phù hợp với ngành nghề ñào tạo lại thấp vì thiếu sự ña dạng của
ngành nghề và môi trường làm việc chưa ñược cởi mở, thông thoáng trong khi ở những nơi
khác (như các thành phố lớn chẳng hạn) cơ hội việc làm và thăng tiến lại hấp dẫn hơn
nhiều. Việc thu hút số sinh viên ñã tốt nghiệp của Tỉnh là rất cần thiết vì ngoài trình ñộ
chuyên môn các em còn hiểu rõ cách sống, lịch sử và kể cả những ñiều sâu sắc, tế nhị trong
phong tục, tập quán của người dân ñịa phương. Hơn nữa, các em luôn có một lòng yêu quê
hương, xứ sở nhất ñịnh nào ñó nên sẽ cố gắng làm việc tốt hơn những người từ nơi khác ñến.
2

ðể rõ hơn về phương pháp phân tích nhân tố, vui lòng xem Trọng và Ngọc (2005).
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4. Thực trạng thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của Tỉnh
Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng từ nơi khác cũng là khâu rất quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế của Tỉnh vì nguồn nhân lực có
chất lượng luôn khan hiếm nhưng lại mang một lượng tri thức tiềm ẩn và khả năng sáng tạo
ra công nghệ mới, phương thức tổ chức, quản lý mới, v.v. từ ñó nâng cao hiệu quả sử dụng
nguồn lực vật chất và tài chính. Ưu ñiểm của việc thu hút nguồn nhân lực sẽ làm giảm chi
phí ñào tạo nhưng lại kịp thời ñáp ứng nhu cầu, kể cả trước mắt và lâu dài. ðiều ñó càng
quan trọng hơn ñối với Cà Mau vì Tỉnh ñang rất thiếu lực lượng này.
Nhận thấy ñiều ñó nên Tỉnh ñã triển khai nhiều nghị quyết (như Quyết ñịnh số 86/
2001/Qð-UB ngày 24/12/2001, Quyết ñịnh số 22/2006/Qð-UB ngày 11/5/2006 và gần ñây
nhất là Quyết ñịnh số 04/2009/Qð-UBND ngày 03/3/2009 của UBND) nhằm thu hút
nguồn nhân lực có chất lượng thông qua hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân có trình ñộ chuyên
môn cao như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, v.v. khi ñến làm việc ở Tỉnh. Tuy số tiền
hỗ trợ tăng dần qua mỗi nghị quyết nhưng ñiều ñáng quan tâm là ñiều kiện sinh hoạt, làm
việc và cơ hội thăng tiến dành cho các ñối tượng ñược thu hút dường như chưa ñược ñề cập
thỏa ñáng trong các quyết ñịnh này. Chính vì vậy, câu hỏi ñặt ra là các nghị quyết này có
tác dụng thực sự không?
ðể tìm hiểu cặn kẽ vấn ñề này, chúng tôi tiến hành khảo sát 47 ñơn vị tuyển dụng nhân
sự ñóng trên ñịa bàn của Tỉnh. Kết quả khảo sát cho thấy trong 3 năm từ 2006 ñến 2008 có 238
người ñược tuyển dụng từ trong Tỉnh và chỉ duy nhất một ñơn vị tuyển dụng 7 người từ ngoài
Tỉnh, mà ñây lại là ñơn vị có vốn ñầu tư nước ngoài hoạt ñộng rộng khắp ðBSCL nên nguồn
nhân lực tuyển dụng là cho cả khu vực chứ không riêng cho Tỉnh. Như vậy, Tỉnh không thành
công trong việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng từ các ñịa phương khác. Thực tế này phù
hợp với ñánh giá của Sở Nội vụ Cà Mau là trong 10 năm nay Tỉnh không thu hút ñược bất kỳ
nhân lực nào từ ngoài Tỉnh (ðạt, 2009). Vậy, ñâu là nguyên nhân của thực tế ñó?
ðó là do các chính sách của Tỉnh chưa thực sự ñạt ñược yêu cầu thu hút nguồn nhân lực
có chất lượng. Dễ nhận thấy rằng các chính sách này mang nặng tư duy ban phát mà chưa
xuất phát từ quan ñiểm cởi mở, tha thiết muốn có một lực lượng lao ñộng có chất lượng cao
(hay thậm chí là nhân tài) ñể phục vụ cho ñịa phương. Người có trình ñộ và năng lực thực
sự thường thích tự do, không ưa lệ thuộc và rất thận trọng khi ñưa ra quyết ñịnh có liên
quan ñến nghề nghiệp thông qua các câu hỏi như: Làm gì? Công việc có phù hợp không?
Môi trường làm việc có tốt không? Có triển vọng thăng tiến không? ðiều kiện sống và sinh
hoạt như thế nào? Văn hóa tổ chức ra sao? v.v. Phải trả lời ñược các câu hỏi ñó họ mới
quyết ñịnh. Và, ñiều cần quan tâm là chính sách thu hút của Tỉnh thông qua các quyết ñịnh
trên không trả lời thỏa ñáng các câu hỏi này. Chính vì vậy, ít người có trình ñộ nào mạo
hiểm ñến làm việc ở Tỉnh mà không rõ tương lai sẽ ra sao trong khi tiền hỗ trợ ban ñầu sẽ
cạn do phải trang trải chi phí cuộc sống, thời gian sẽ vơi dần ñi và cơ hội ở những nơi khác
sẽ mất. Kinh nghiệm thực tế cho thấy chỉ khi người lãnh ñạo chủ ñộng tìm kiếm, thuyết
phục và tạo ñiều kiện phát triển lâu dài thì những người có trình ñộ mới bị cảm hóa và ñồng
ý ñến làm việc cho ñịa phương.3
Với thực trạng ñào tạo và thu hút nguồn nhân lực như trên, kết quả là cho ñến nay
Tỉnh chỉ có 2 tiến sĩ, khoảng 100 thạc sĩ và 6.500 người có trình ñộ ñại học thuộc tất cả các
lĩnh vực của nền kinh tế – một con số khiêm tốn so với cả nước và so với chiến lược phát

3

Câu chuyện lịch sử “ba lần viếng thảo lư” của Lưu Bị ñể cầu Khổng Minh (Gia Cát Lượng) ñược các nhà
quản trị hiện ñại rất quan tâm. Thật vậy, ñể có người tài các doanh nghiệp (thậm chí là các quốc gia – như
Singapore chẳng hạn) luôn phải tiếp cận, trao ñổi, thuyết phục và tạo ñiều kiện làm việc tối ưu cho họ. Chính
vì vậy, Singapore ñã trở thành trung tâm thu hút nhân tài số một của thế giới và nền kinh tế của Singapore
phát triển vượt bậc trong thời gian qua.
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triển kinh tế của Tỉnh.4 Nếu không tìm ra giải pháp phù hợp ñể phát triển nguồn nhân lực
thì chiến lược phát triển kinh tế của Tỉnh khó có thể ñạt ñược kết quả như mong ñợi.
5. Giải pháp
Giải pháp tiên quyết ñể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là cấp lãnh ñạo cần nhận thức
ñúng tầm quan trọng của nguồn nhân lực, xem nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết
ñịnh năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của nền kinh tế ñể ñi ñến xóa dần tâm lý ỷ
lại vào tài nguyên tự nhiên. Nhận thức này ñến lượt nó lại phụ thuộc vào trình ñộ và năng
lực của người lãnh ñạo.5 Khi có nhận thức ñúng thì hành ñộng sẽ phù hợp, tập trung vào
các trọng tâm, ñó là:
ðào tạo. ðào tạo ñể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng ñối với
phát triển kinh tế vì qua ñó năng suất lao ñộng sẽ tăng, khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật
mới và năng lực sáng tạo sẽ cao hơn. ðể làm ñược ñiều này, hệ thống giáo dục, ñào tạo cần
ñược ñầu tư phát triển ñầy ñủ cả về cơ sở vật chất (trường lớp, thư viện, phòng thí nghiệm,
v.v.) và ñội ngũ giáo viên, trong ñó ñội ngũ giáo viên là then chốt. Nếu ñiều kiện chưa cho
phép thì có thể phối hợp với các trường ở các trung tâm ñào tạo của cả nước ñể ñào tạo ñội ngũ
giáo viên có cả trình ñộ và phẩm chất ñạo ñức. ðặc biệt, Tỉnh cần tạo cơ chế thông thoáng về
tài chính ñể có chế ñộ ñãi ngộ ñội ngũ giáo viên một cách thỏa ñáng, qua ñó khích lệ họ dành
toàn tâm, toàn ý vào chất lượng giảng dạy.
Bên cạnh ñó, cần quan tâm ñến lực lượng sinh viên của Tỉnh cả về vật chất lẫn tinh
thần. Nếu có thể, nên chuyển chế ñộ hỗ trợ sinh viên khá, giỏi ñang học tại các trường ñại
học, cao ñẳng mà Tỉnh hiện ñang áp dụng thành chính sách ñầu tư thu hút nguồn nhân lực
vào các ngành mũi nhọn của Tỉnh. ðặc biệt, cần ưu tiên ñầu tư cho các sinh viên có kết quả
học tập tốt và có nguyện vọng về làm việc tại ñịa phương học tiếp thạc sĩ, tiến sĩ.
Thu hút. Thu hút nguồn nhân lực là vấn ñề khó khăn, nhất là ñối với nguồn nhân lực
có chất lượng từ ngoài Tỉnh. Về phương diện này, việc tạo môi trường thuận lợi, cởi mở,
thông thoáng là rất quan trọng. Cụ thể, Tỉnh cần quan tâm ñến các khía cạnh như: (i) ðảm
bảo ñiều kiện làm việc tốt, (ii) ðảm bảo quyền tự chủ cao trong công việc theo ñúng
nguyên tắc, (iii) ðảm bảo có cuộc sống ổn ñịnh và ngày càng tốt hơn và (v) Hơn hết là nên
cần tôn trọng năng lực cá nhân của mỗi người ñể phát huy tối ña năng lực của họ. ðiều lý
thú trong thu hút nguồn nhân lực có chất lượng là khi có người tài thì người tài khác sẽ tìm
ñến vì người có thực tài thường tôn trọng tài năng của người khác và cần họ hỗ trợ ñể công
việc của mình tốt hơn.
Sử dụng. ðào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng chỉ là bước ñầu của việc
phát huy hiệu quả của nguồn lực này. ðào tạo và thu hút tốt nhưng không sử dụng ñược
hợp lý thì kết quả cũng không như mong ñợi. Do ñó, giải pháp sử dụng cần phải ñồng bộ
với ñào tạo và thu hút nguồn nhân lực. ðể làm tốt việc này, Tỉnh có thể tiến hành thi tuyển
vào các chức danh và công bố rộng rãi thông tin này. Thi tuyển dụng dựa vào năng lực cá
nhân sẽ tạo ñiều kiện ñể trọng dụng người có năng lực. Song, thi tuyển chỉ là bước khởi ñầu,
trong quá trình hoạt ñộng, cần thường xuyên kiểm tra, ñánh giá lại chất lượng nguồn nhân
lực. Sẵn sàng bổ nhiệm người giỏi và cho thôi việc những người không ñáp ứng ñược yêu
cầu công việc và không cầu tiến mà không bị ràng buộc bởi yếu tố khác như quan hệ quen
biết, thân thuộc, v.v.
Bên cạnh ñó, cần tạo môi trường làm việc sao cho người lao ñộng có thể phát huy tối
ña năng lực của mình. Chiến lược 5I là giải pháp phù hợp. Chiến lược này bao gồm: (i)
Interesting work (Công việc thú vị): Sự nhàm chán sẽ giết chết ñộng cơ làm việc; (ii)
4

Hiện nay, nước ta có khoảng 2,6 triệu người có trình ñộ cao ñẳng và ñại học, khoảng 16.000 tiến sĩ, 20.000
thạc sĩ, 1.200 giáo sư và 7.000 phó giáo sư (Nguồn: Tuổi Trẻ, thứ Bảy 12-6-2010, tr. 13).
5
Thủ tướng Lý Quang Diệu – người ñặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của Singapore – từng nói:
“Lãnh ñạo dốt sẽ ngáng chân những người giỏi, không cho họ ngồi vào những vị trí quan trọng.”
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Information (Thông tin): Thông tin không chỉ về công việc mà còn về tình hình nội bộ của
ñơn vị ñể nhân viên biết và gắn bó hơn; (iii) Involvement (Lôi cuốn): Là cách thức kích
thích nhân viên cùng với các nhà quản lý ñồng tâm hợp lực giải quyết các vấn ñề của ñơn
vị; (iv) Independence (ðộc lập): Hãy cho nhân viên có cơ hội làm việc ñộc lập ñể họ cảm
nhận ñược sự tự do và giá trị của bản thân; và (v) Increased visibility (Tăng cường sự minh
bạch): Hãy ñể nhân viên thể hiện, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm thành công lẫn
thất bại trong quá trình làm việc. Có như vậy, mọi người sẽ thấy thoải mái, bớt ñố kị, từ ñó
tạo ra môi trường làm việc thuận lợi ñể phát huy tốt nhất khả năng của từng người.
6. Kết luận
Nguồn nhân lực luôn ñược xem là cốt lõi và là tài sản quý báu của một quốc gia, một ñịa
phương hay một ñơn vị. Cà Mau có nguồn tài nguyên tự nhiên hết sức thuận lợi ñể mang
lại thu nhập cao cho người dân trong Tỉnh nhưng lại phải ñối mặt với nghịch lý của sự giàu
có nguồn tài nguyên là dựa dẫm vào nó mà không quan tâm ñến việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực nên sự phát triển của Tỉnh trong thời gian qua là kém bền vững, thiếu chiều
sâu và nguồn tài nguyên tự nhiên có dấu hiệu kiệt quệ. Nhận thấy ñiều này, trong thời gian
qua Tỉnh ñã cố gắng tìm kiếm giải pháp ñể khắc phục các nhược ñiểm ñó.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy các giải pháp chính sách mà Tỉnh áp dụng chưa thực sự
có hiệu lực vì số sinh viên của Tỉnh theo học ở các trường ñại học và cao ñẳng không nhiều
do thiếu sự quan tâm ở cả cấp ñộ vĩ mô (chính quyền ñịa phương) và vi mô (người dân).
Hơn nữa, do thu nhập không tương xứng, môi trường làm việc chưa thông thoáng và khó
tìm ñược làm phù hợp với ngành nghề ñào tạo do nền kinh tế của Tỉnh còn quá tập trung
vào nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản nên số sinh viên tốt nghiệp của Tỉnh ít có
ñộng cơ trở về làm việc tại ñịa phương. Bên cạnh ñó, chính sách thu hút nguồn nhân lực có
trình ñộ của Tỉnh cũng không thành công vì chưa ñánh trúng tâm lý của những người có
trình ñộ. Nhược ñiểm của các chính sách này là chỉ chú trọng ñến khoản tiền hỗ trợ mà
không thực sự quan tâm ñến các yếu tố quan trọng khác như môi trường làm việc, cơ hội
thăng tiến, chất lượng cuộc sống, v.v. nên trong 10 năm qua Tỉnh không thu hút ñược lao
ñộng có trình ñộ từ nơi khác ñến.
ðể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh, bài viết ñề xuất một số giải pháp
liên quan ñến ñào tạo, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cụ thể là cần nhận
thức ñúng tầm quan trọng của nguồn nhân lực có chất lượng, ñầu tư phát triển hệ thống
giáo dục, ñào tạo (bao gồm cơ sở vật chất và ñội ngũ giáo viên), tạo môi trường thông
thoáng ñể người lao ñộng có cuộc sống và cơ hội làm việc tốt nhất có thể, áp dụng hình
thức thi tuyển vào các chức danh, thường xuyên ñánh giá chất lượng nguồn nhân lực ñể có
biện pháp ñiều chỉnh phù hợp, v.v. Những giải pháp này, nếu ñược thực hiện tốt, sẽ góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñể thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp
hóa – hiện ñại hóa nền kinh tế của Tỉnh.
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