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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 
1. Luận án đã hệ thống hóa và phát triển những lý luận về phát triển nguồn nhân lực 

nói chung và đã đưa ra một mô hình tổng quát về nội dung, phương pháp và cách tiếp cận 

về phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. 

2. Luận án đã thu thập thông tin, tìm hiểu và phân tích thực trạng phát triển nguồn 

nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam, chỉ ra 

những mặt còn tồn tại trong công tác này: Mức lương của công chức không đủ sống; còn 

tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm; công tác quản lý đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh còn nhiều bất cập…. Việc 

đánh giá hiệu quả đào tạo phần lớn các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh không làm 

hoặc chưa làm một cách bài bản. Mặt khác, công tác đánh giá kết quả thực hiện công 

việc, tạo động lực làm việc, hoạt động có ảnh hưởng quan trọng đến phát triển nguồn 

nhân lực, cũng chưa được thực hiện tốt. 

3. Luận án đã đề xuất một số quan điểm, các nhóm giải pháp cũng như khuyến nghị 

nhằm phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp 

tỉnh ở Việt Nam. Ngoài ra, để các giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế 

trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam đến năm 2025 có hiệu lực, hiệu 

quả cao và triển khai tốt trong thực tế, luận án cũng đưa ra kiến nghị cho các cơ quan 

Trung ương và địa phương trong việc thúc đẩy công tác phát triển nguồn nhân lực quản 

lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam. 

4. Kết quả nghiên cứu của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan quản 

lý Nhà nước Trung ương và địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực quản lý 

kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Là gợi ý để các nhà quản lý tham 

khảo trong việc xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực và cung cấp thông tin để các tổ chức đào tạo, tư vấn thiết kế chương trình đào tạo, hỗ 

trợ phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về kinh 

tế cấp tỉnh.  
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SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS 
 

1. The thesis has systematized and developed theories on human resource 

development in general and gave a general model of the content, methodology, and 

approaches to developing human resources for economic management in in the 

provincial-level state administrative agencies.  

2. The thesis has collected information, researched and analyzed the current situation 

of human resource development in economic management in the provincial state 

administrative agencies in Vietnam, pointing out hindrances in this work: Salary of civil 

servants is not enough to afford their lives; negative in recruitment and promotion; the 

management of training and developing human resources for economic management in 

the provincial-level state administrative agencies is still inadequate... The evaluation of 

training effectiveness of most provincial agencies has not been implemented 

methodically. On the other hand, the evaluation of work performance, work motivation, 

activities that have important impacts on human resource development have not been 

conducted properly. 

3. The thesis has proposed a number of viewpoints, solutions, and recommendations 

to develop human resources for economic management in the provincial state 

administrative agencies in Vietnam. Additionally, to make these solutions highly 

effective and well implemented in 2025, the thesis also has several recommendations to 

the central and local agencies in promoting the development of human resources for 

economic development in provincial public administration in Vietnam. 

4. The research results of the thesis will be a useful reference for both central and 

local agencies in developing human resources for economic management in the 

provincial-level state administrative agencies. It is a suggestion for managers to refer to 

the formulation of policies to support training and developing human resources as well as 

provide information for training and consulting organizations to design training programs 

along with supporting the development of human resources following the needs of 

provincial agencies. 
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