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TÓM TẮT 

Cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, xã với số lượng biên chế chuyên trách không nhiều nhưng 

đảm đương sứ mệnh khá quan trọng trong quản lý xã hội cũng như phát triển sản xuất kinh doanh, họ rất cần được 

nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nghiên cứu này nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao chất 

lượng cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và những huyện có điều kiện tương tự. 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là thống kê mô tả, thống kê so sánh và mô hình hồi quy tuyến tính. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố quyết định đến 79% sự thay đổi của chất lượng cán bộ các tổ chức chính trị 

- xã hội, đặc biệt có ảnh hưởng rõ nét nhất là Trình độ Chuyên môn, Trình độ lý luận chính trị và mức độ Bồi dưỡng 

thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ và các lĩnh vực khác có liên quan đến vị trí cũng như công việc của họ. Để 

nâng cao chất lượng cán bộ, cần thực hiện nhiều giải pháp như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận 

chính trị, bồi dưỡng thường xuyên và cải thiện thu nhập. 

Từ khóa: Tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng cán bộ, yếu tố ảnh hưởng. 

Factors Affecting the Cadre Quality of Socio-political Organizations:  
A Case Study in Nghia Dan District, Nghe An Province 

ABSTRACT 

Despite the limited quantity of full-time positions, cadres of socio-political organizations at district and commune 

levels are responsible for important duties in social management as well as production and business development. 

Thus, their quality needs to be improved to meet practical requirements. This study aimed to propose solutions to 

improve the quality of cadres of socio-political organizations in Nghia Dan district, Nghe An province and other 

districts with similar conditions. The main research methods used were descriptive statistics, comparative statistics 

and linear regression models. The research results showed that there were 6 factors which accounted for 79% of the 

change in the quality of cadres in socio-political organizations. The most significant influencing factors among these 

were professional qualifications, political-theory levels and the degree of regular training in professional and other 

fields relevant to their position and work. In order to improve the quality of cadres, it is necessary to implement 

various solutions such as improving their professional qualifications, political-theory levels, regular training and 

income improvement.  

Keywords: Socio-political organization, cadre quality, affecting factors. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chính quyền cçp huyện, xã có vð trí hết sức 

quan trõng trong hệ thøng chính trð - hành 

chính; là cæu nøi trực tiếp cþa hệ thøng chính 

quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoät 

đûng quân lý nhà nước trên các lïnh vực kinh tế, 

vën hòa, xã hûi, an ninh trêt tự, an toàn xã hûi 

ở đða phương theo thèm quyền được phân cçp, 

đâm bâo cho các chþ trương, đường løi cþa 

Đâng, chính sách, pháp luêt cþa Nhà nước được 

triển khai thực hiện trong cuûc søng. Cán bû cçp 

huyện, xã là những người trực tiếp tiếp xúc với 

nhân dân hàng ngày, giâi đáp, hướng dén, 
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tuyên truyền, vên đûng nhân dân thực hiện theo 

chþ trương, đường løi cþa Đâng, chính sách, 

pháp luêt cþa Nhà nước, trực tiếp líng nghe, 

giâi quyết hoặc kiến nghð lên cçp trên những 

kiến nghð, ý kiến, nguyện võng cþa nhân dân. Vì 

vêy, chçt lượng cþa cán bû cçp huyện, xã trong 

đò cò các tù chức chính trð - xã hûi ânh hưởng 

trực tiếp đến sức mänh cþa hệ thøng chính trð ở 

cơ sở, tác đûng đến sự nghiệp cách mäng và đùi 

mới cþa Đâng và Nhà nước. Theo Diệp Vën Sơn 

(2012), để bû máy hành chính hoät đûng hiệu 

quâ, thực hiện tøt chức nëng nhiệm vụ cæn phâi 

cò đûi ngÿ cán bû bâo đâm chçt lượng. Træn 

Hương Thanh (2012) cÿng đã đề xuçt mût sø 

giâi pháp nâng cao tính tích cực cþa cán bû cÿng 

là góp phæn vào nâng cao chçt lượng cán bû, tuy 

nhiên chưa đề cêp nhiều đến các yếu tø ânh 

hưởng. Nguyễn Ngõc Hiển (2012) cho rìng, 

nâng cao chçt lượng cán bû góp phæn thýc đèy 

câi cách hành chính ở Việt Nam; Nguyễn 

Phương Đöng (2012) läi cho rìng, tëng cường 

giáo dục chính trð tư tưởng góp phæn nâng cao 

chçt lượng cán bû, đâng viên. Thang Vën Phýc 

& Nguyễn Vën Phương (2014) đã đưa ra nhên 

đðnh rìng, để đáp ứng đñi hói ngày càng cao cþa 

thực tiễn, rçt cæn phâi nâng cao chçt lượng cán 

bû các cçp. Chính phþ cÿng đã ban hành Nghð 

đðnh sø 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020, có 

hiệu lực từ ngày 20/08/2020, thay thế Nghð đðnh 

sø 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 cþa Chính 

phþ quy đðnh về đánh giá và phån loäi đøi với 

cán bû, công chức, viên chức và Nghð đðnh 

sø 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 cþa Chính 

phþ sửa đùi, bù sung mût sø điều cþa Nghð đðnh 

sø 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 cþa Chính 

phþ quy đðnh về đánh giá và phån loäi đøi với 

cán bû, công chức, viên chức. Nghiên cứu này đề 

cêp đến mût sø yếu tø chþ yếu ânh hưởng đến 

chçt lượng cán bû các tù chức chính trð - xã hûi, 

cÿng được điều chînh bởi Nghð đðnh 

90/2020/NĐ-CP. Trong thực tế các nhà quân lý 

thường ra quyết đðnh dựa trên góc nhìn thực tế, 

yếu tø kinh nghiệm và nặng về đðnh tính. Qua 

tìm hiểu cho thçy, còn khá ít nghiên cứu liên 

quan đến các yếu tø ânh hưởng đến chçt lượng 

cán bû các tù chức chính trð - xã hûi, đặc biệt là 

cçp huyện, xã. Nghiên cứu này với mục đích 

lượng hóa các yếu tø đò giýp nhà lãnh đäo, nhà 

quân lý cò thêm cơ sở trong trong việc ra quyết 

đðnh và thực hiện các giâi pháp góp phæn nâng 

cao chçt lượng cán bû cþa đơn vð mình trong thời 

gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu thứ cçp: được thu thêp từ sách, báo, 

täp chí chuyên ngành và các báo cáo thøng kê 

cþa UBND huyện Nghïa Đàn, tînh Nghệ An. 

Dữ liệu sơ cçp: Điều tra toàn bû 150 cán bû 

chuyên trách trong biên chế thuûc các tù chức 

chính trð - xã hûi huyện Nghïa Đàn, tînh Nghệ 

An đang cöng tác täi huyện và các xã, bao g÷m: 

Đoàn Thanh niên (31), Hûi Cựu chiến binh (29), 

Hûi Nông dân (30), Hûi Phụ nữ (29), Mặt trên 

Tù quøc (31), thông qua bâng hói với nhiều chî 

tiêu, tiêu chí liên quan đến cán bû các tù chức 

chính trð - xã hûi. 

2.2. Phương pháp phân tích 

Phương pháp thøng kê mô tâ, thøng kê so 

sánh được sử dụng để tính toán, mô tâ, so sánh 

các chî tiêu về quy mô, sø lượng và cơ cçu, kiểm 

đðnh mức ý nghïa thøng kê cþa các biến, các chî 

tiêu được quan sát. 

Phương pháp h÷i quy đa biến trên cơ sở có 

sử dụng thang đo Likert 5 mức đû đøi với mût sø 

chî tiêu nghiên cứu. Theo nûi dung các vën bân 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 cþa Chính phþ 

và Quy đðnh sø 89- QĐ/TW ngày 04/8/2017 cþa 

Ban Chçp hành Trung ương về đánh giá cán bû, 

các nhóm tiêu chî để đánh giá chçt lượng cán bû 

g÷m: i) Chính trð tư tưởng (4 tiêu chí); ii) Đäo 

đức løi søng (4 tiêu chí); iii) Tác phong lề løi làm 

việc (4 tiêu chí); iv) Ý thức tù chức kỷ luêt (4 

tiêu chí); v) Kết quâ thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ dược giao (2 tiêu chí). Chúng tôi nhên 

thçy, các tiêu chí phæn nhiều mang tính đðnh 

tính, tương đøi khò đðnh lượng. Do vêy, có thể 

coi chçt lượng cán bû được đánh giá là tù hợp cþa 

các tiêu chí nêu trên và trong nghiên cứu này 

được đặt tên biến là Chçt lượng chung (Y) - là 

biến đæu ra phụ thuûc. Y có thể nhên các giá trð: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-88-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-357228.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-56-2015-nd-cp-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-277514.aspx
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Y = 1 (Chçt lượng tøt); Y = 2 (chçt lượng khá);  

Y = 3 (chçt lượng trung bình); Y = 4 (chçt lượng 

yếu) và Y = 5 (chçt lượng rçt yếu). Các tiêu chí 

đðnh tính cÿng đều được lượng hóa bìng cho 

điểm theo thang điểm tùng tøi đa là 100, cuøi 

cüng là quy đùi theo các mức đû: từ 90 đến 100 

điểm: mức 1; từ 70 đến 89 điểm: mức 2; từ 50 

đến 69 điểm: mức 3; từ 40-49 điểm: mức 4 và 

dưới 40 điểm: mức 5. Điểm này là trung bình 

chung điểm đánh giá cþa cá nhân và tù chức 

phụ trách trực tiếp. Các yếu tø ânh hưởng qua 

khâo sát tình hình thực tế được xác đðnh là: 1. 

Giới tính (x1), 2. Dân tûc (x2), 3. Sø nëm cöng tác 

(x3), 4. Hệ sø lương (x4), 5. Trình đû chuyên môn 

(x5), 6. Trình đû lý luên (x6), 7. B÷i dưỡng (x7) 

được coi là các biến đæu vào đûc lêp. Trong sø 

biến này, x4, x5 là các biến đðnh lượng. Các biến 

còn läi được mã hóa: x2, x3 nhên thang đo đðnh 

danh, x6, x7 theo thang đo thứ bêc. Phæn mềm 

được sử dụng cho tùng hợp, tính toán, phân tích 

là Excel 2019 kết hợp với SPSS26.0. Trong thực 

tế đã cò mût sø mô hình giâ đðnh có h÷i quy tuyến 

tính, trên cơ sở xem xét mức đû cò ý nghïa thøng 

kê để loäi bó hoặc têp trung vào mût sø biến nào 

đò cò ânh hưởng rõ rệt đến biến phụ thuûc. 

Mô hình giâ đðnh: Y = a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + 

a4*x4 + a5*x5 + a6*x6 + a7*x7 + b 

Trong nghiên cứu này giâ thiết ban đæu là 

giữa các biến đûc lêp đæu vào và biến đæu ra 

phụ thuûc cò tương quan tuyến tính ở mût mức 

đû nào đò. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tình hình chung về đội ngũ cán bộ các 

tổ chức chính trị - xã hội huyện Nghĩa Đàn 

Kết quâ tùng hợp từ 150 bû phiếu điều tra 

với các phân tù khác nhau được thể hiện täi các 

bâng 1, 2, 3, 4 và 5. 

Bâng 1. Số lượng cán bộ các tổ chức chính trị xã hội huyện Nghĩa Đàn theo các tổ chức 

Tổ chức 

Huyện, xã Tính chung 

Huyện Xã 
Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Đoàn Thanh niên 6 24,00 25 20,00 31 20,67 

Hội Cựu chiến binh 4 16,00 25 20,00 29 19,33 

Hội Nông dân 5 20,00 25 20,00 30 20,00 

Hội Phụ nữ 4 16,00 25 20,00 29 19,33 

Mặt trận Tổ quốc 6 24,00 25 20,00 31 20,67 

Tổng số 25 100,00 125 100,00 150 100,00 

 

Bâng 2. Số lượng cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nghĩa Đàn  

theo tiêu chí giới tính 

Tổ chức 

Giới tính Tính chung 

Nam Nữ 
Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Đoàn Thanh niên 20 22,47 11 18,03 31 20,67 

Hội Cựu chiến binh 28 31,46 1 1,64 29 19,33 

Hội Nông dân 21 23,60 9 14,75 30 20,00 

Hội Phụ nữ  -  - 29 47,54 29 19,33 

Mặt trận Tổ quốc 20 22,47 11 18,03 31 20,67 

Tổng số 89 100,00 61 100,00 150 100,00 
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Bâng 3. Số lượng cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nghĩa Đàn theo nhóm tuổi 

Tổ chức 

Các nhóm tuổi 

Không quá 30 tuổi Từ 31 đến 45 tuổi Từ 46 đến 60 tuổi 

Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Đoàn Thanh niên 13 81,25 18 20,69  0  0,00 

Hội Cựu chiến binh  0  0,00 8 9,20 21 44,68 

Hội Nông dân 1 6,25 18 20,69 11 23,40 

Hội Phụ nữ 2 12,50 23 26,44 4 8,51 

Mặt trận Tổ quốc  0  0,00 20 22,99 11 23,40 

Tổng số 16 100,00 87 100,00 47 100,00 

 

Qua bâng 1 cho thçy, sø lượng cán bû cþa 

các tù chức chính trð - xã hûi trên đða bàn huyện 

Nghïa Đàn (chî xét riêng cán bû chuyên trách, 

trong biên chế) bø trí đều ở các xã, múi xã 5 

người. Ở cçp huyện ít nhçt là Hûi Cựu chiến 

binh và Hûi Phụ nữ (4 người), nhiều nhçt là 

Đoàn Thanh niên cûng sân H÷ Chí Minh và Mặt 

trên Tù quøc (6 người). 

Tính chung trên toàn huyện, hiện có 150 

biên chế chuyên trách cho cán bû các tù chức 

chính trð - xã hûi. Nhiều nhçt là Đoàn Thanh 

niên và Mặt trên Tù quøc, tùng sø múi tù chức 

này là 31 người, chiếm 20,67%. Sø lượng cán bû 

hiện träng là đã thực hiện theo tinh thæn tinh 

giân biên chế, quy đðnh rõ có mô tâ công việc cụ 

thể cho từng vð trí việc làm. Nếu thực hiện đæy 

đþ theo chức nëng nhiệm vụ và với đða bàn còn 

nhiều xã miền nýi, đ÷ng bào dân tûc thiểu sø thì 

đåy khöng phâi là nhiệm vụ dễ dàng. 

Từ bâng 2, tî lệ cán bû nam cao hơn nữ; cụ 

thể có 89 cán bû nam, chiếm 59,33%; cán bû nữ có 

61 người chiếm 40,67% trong tùng sø cán bû các 

tù chức chính trð - xã hûi hiện có. Ngoài Hûi phụ 

nữ là đặc biệt (100% nữ), đoàn thanh niên và mặt 

trêt tù quøc cÿng cò cơ cçu cán bû nữ chiếm tî 

trõng cao hơn so với các tù chức khác. Hûi cựu 

chiến binh, tî lệ nam giới cÿng chiếm tới 96,55%. 

Tùng hợp täi bâng 3, đûi ngÿ cán bû đû tuùi 

không quá 30 tuùi là 16 người (chiếm 10,67%), 

đû tuùi từ 31-45 là 87 người (chiếm 58%), còn läi 

sø cán bû cò đû tuùi trên 45 là 47 người (chiếm 

31,33%). Nhìn chung, cơ cçu về đû tuùi cþa đûi 

ngÿ cán bû các tù chính trð - xã hûi huyện Nghïa 

Đàn là tương đøi hợp lý, vừa đâm bâo tính cơ 

cçu vừa đâm bâo được yêu cæu công việc vừa có 

tính kế thừa. Tuy nhiên, nếu cân bìng được tî lệ 

đû tuùi không quá 30 và trên 45 thì càng hợp lý 

hơn, thể hiện được tiềm lực lao đûng, khâ nëng 

cøng hiến trong tương lai. 

Theo tiêu chí dân tûc (Bâng 4), trên đða bàn 

huyện Nghïa Đàn chþ yếu có 3 dân tûc sinh 

søng: Kinh, Thù, Thái với tî trõng cao nhçt là 

dân tûc Kinh, sau đò là dån tûc Thù và cuøi cùng 

là dân tûc Thái. Trong đûi ngÿ cán bû các tù 

chức chính trð - xã hûi cþa huyện có 103 cán bû 

dân tûc Kinh (chiếm 68,67%), tiếp đến là dân tûc 

Thù (29 người, chiếm 19,33%) ít nhçt là dân tûc 

Thái (18 người, chiếm 12,00%). Nhìn chung cơ 

cçu cán bû cÿng thể hiện được tính đäi diện cþa 

các dân tûc, thuên lợi hơn trong quá trình thực 

hiện chức nëng nhiệm vụ được giao. Do Nghïa 

Đàn là mût huyện Trung du, Miền nýi, đða hình 

còn mût sø khò khën trong giao thöng và têp 

quán cþa bà con đ÷ng bào dân tûc thiểu sø nên 

rçt nên cæn những cán bû giói tiếng bân đða 

phục phụ tøt cho công tác tuyên truyền, vên 

đûng bà con thực hiện các chính sách cþa Đâng 

và Nhà nước. 

Xét về mặt chçt lượng cán bû các tù chức 

chính trð xã hûi, trên cơ sở tùng hợp nhiều tiêu 

chí và thang điểm 100, sau đò quy đùi theo các 

mức đû, kết quâ tùng hợp chung täi bâng 5. 

Trong đûi ngÿ 150 cán bû, không có ai bð xếp vào 

mức yếu hoặc kém, có 77 cán bû (chiếm 51,33%) 

sø cán bû đät mức 1, 61 cán bû (40,67%) đät mức 

khá và 12 cán bû (8,00%) đät mức trung bình. 

Nhìn chung tî lệ các mức không chênh lệch 

nhau quá nhiều ở các tù chức. 
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Bâng 4. Số lượng cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nghĩa Đàn 

theo tiêu chí dân tộc 

Tổ chức 

Dân tộc 

Kinh Thái Thổ 

Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Đoàn Thanh niên 18 17,48 4 22,22 9 31,03 

Hội Cựu chiến binh 23 22,33 3 16,67 3 10,34 

Hội Nông dân 18 17,48 5 27,78 7 24,14 

Hội Phụ nữ 22 21,36 3 16,67 4 13,79 

Mặt trận Tổ quốc 22 21,36 3 16,67 6 20,69 

Tổng số 103 100,00 18 100,00 29 100,00 

Bâng 5. Tổng hợp chất lượng cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội huyện Nghĩa Đàn 

Tổ chức 
Mức 1 (Tốt) Mức 2 (Khá) Mức 3 (Trung bình) 

Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) Số lượng (người) Tỉ lệ (%) 

Đoàn Thanh niên 12 15,58 18 29,51 1 8,33 

Hội Cựu chiến binh 14 18,18 12 19,67 3 25,00 

Hội Nông dân 14 18,18 13 21,31 3 25,00 

Hội Phụ nữ 17 22,08 10 16,39 2 16,67 

Mặt trận Tổ quốc 20 25,97 8 13,11 3 25,00 

Tổng số 77 100,00 61 100,00 12 100,00 

Bâng 6. Kết quâ kiểm tra tính tương quan giữa các biến độc lập 

Chỉ tiêu 
Số năm 
công tác 

Hệ số 
lương 

Giới 
tính 

Dân tộc 
Bồi 

dưỡng 
Trình độ 

chuyên môn 
Trình độ 
lý luận 

Số năm công tác Hệ số tương quan 1 0,580
**
 -0,183

*
 0,035 -0,266

**
 0,287

**
 -0,366

**
 

Mức ý nghĩa   0,000 0,025 0,667 0,001 0,000 0,000 

Hệ số lương Hệ số tương quan 0,580
**
 1 -0,048 -0,026 -0,208

*
 -0,161

*
 -0,444

**
 

Mức ý nghĩa 0,000   0,560 0,755 0,011 0,049 0,000 

Giới tính Hệ số tương quan -0,183
*
 -0,048 1 -0,032 0,061 -0,260

**
 0,131 

Mức ý nghĩa 0,025 0,560   0,694 0,457 0,001 0,109 

Dân tộc Hệ số tương quan 0,035 -0,026 -0,032 1 0,008 -0,042 0,091 

Mức ý nghĩa 0,667 0,755 0,694   0,923 0,609 0,267 

Bồi dưỡng Hệ số tương quan -0,266
**
 -0,208

*
 0,061 0,008 1 -0,100 0,457

**
 

Mức ý nghĩa 0,001 0,011 0,457 0,923   0,223 0,000 

Trình độ  
chuyên môn 

Hệ số tương quan 0,287
**
 -0,161

*
 -0,260

**
 -0,042 -0,100 1 0,063 

Mức ý nghĩa 0,000 0,049 0,001 0,609 0,223   0,445 

Trình độ lý luận Hệ số tương quan -0,366
**
 -0,444

**
 0,131 0,091 0,457

**
 0,063 1 

Mức ý nghĩa 0,000 0,000 0,109 0,267 0,000 0,445   

N 150 150 150 150 150 150 150 

Ghi chú: **: Hệ số tương quan có mức ý nghĩa 1%; *: Hệ số tương quan có mức ý nghĩa 5%. 
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3.2. Kết quâ chạy mô hình 

3.2.1. Kiểm tra tính độc lập giữa các biến 

trong mô hình 

Kết quâ kiểm tra tính tương quan, đûc lêp 

lêp cþa 7 biến lựa chõn được thể hiện täi bâng 6. 

Trong sø này t÷n täi cặp biến Sø nëm cöng tác 

và Hệ sø lương cò hệ sø tương quan r = 58,0% là 

tương đøi cao, thể hiện có møi liên hệ giữa hai 

biến và có thể gây hiện tượng đa cûng tuyến. 

Mặc dù trên thực tế có thể xây ra người công tác 

låu nëm cò lương thçp hơn người có sø nëm cöng 

tác thçp hơn do các ngäch bêc khác nhau, hoặc 

do chuyển, nâng ngäch, Do vêy việc loäi bó bớt 1 

trong 2 biến là cæn thiết, nghiên cứu lựa chõn bó 

bớt biến “Sø nëm cöng tác”. 

Sau khi loäi bó bớt biến “Sø nëm cöng tác” 

và tiến hành chäy läi, kết quâ thể hiện täi bâng 

7, hæu hết các cặp biến đều có hệ sø tương quan 

thçp, mût sø cặp biến có hệ sø tương quan nhó 

hơn 30% thể hiện tính đûc lêp rçt cao. 

3.2.2. Các hệ số của mô hình 

Kết quâ chäy mö hình được thể hiện täi bâng 

phån tích phương sai (Bâng 8) và bâng các hệ sø 

(Bâng 9). Với hệ sø tương quan bûi R = 88,9% thể 

hiện tương quan chung giữa Y và các X khá cao, 

hệ sø xác đðnh bìng 79,0% cho thçy 6 yếu tø được 

lựa chõn đã ânh hưởng tương đøi nhiều đến biến 

phụ thuûc (chî còn 21% là chðu ânh hưởng bởi các 

yếu tø khác). Điều này cÿng thể hiện có sự tương 

đ÷ng giữa kết quâ đðnh lượng và thực tế đang 

hoät đûng täi các cơ quan đơn vð. 

Kết quâ täi bâng phån tích phương sai: F 

thực tế cþa mô hình bìng 89,37 lớn hơn F lý 

thuyết với Finv(5%,6,143) = 2,16 và giá trð mức ý 

nghïa Sig nhó hơn 1%, có thể kết luên phương sai 

khác 0 với đû tin cêy cþa kết luên này đät 99%. 

Bâng các hệ sø cþa mô hình (Bâng 9) cho 

biết, các biến “Giới tính” và “Dån tûc” cò ânh 

hưởng không rõ rệt đến chçt lượng cán bû các tù 

chức chính trð - xã hûi. Đøi với biến “Hệ sø 

lương”, trực tiếp quyết đðnh tiền lương hàng 

tháng có ânh hưởng nhưng mức đû chưa rô rệt, 

mặc dù mức ý nghïa cÿng đã gæn với mức 5%. 

Có 3 biến là “B÷i dưỡng” (x7) - đề cêp đến việc 

cán bû được b÷i dưỡng thường xuyên và không 

thường xuyên, “Trình đû chuyên mön” (x5) thể 

hiện qua bìng cçp, ngành nghề được đào täo và 

“Trình đû lý luên” (x6) có ânh hưởng rõ rệt đến 

chçt lượng cán bû, đặc biệt x5 và x6 có hệ sø khá 

cao và mức ý nghïa nhó hơn 1%, thể hiện đû tin 

cêy rçt cao cþa hệ sø các biến này. 

Bâng 7. Kết quâ kiểm tra tính tương quan giữa các biến độc lập sau khi loại bớt biến 

Chỉ tiêu 
Hệ số  
lương 

Giới tính Dân tộc Bồi dưỡng 
Trình độ 

chuyên môn 
Trình độ 
lý luận 

Hệ số lương Hệ số tương quan 1 -0,048 -0,026 -0,208
*
 -0,161

*
 -0,444

**
 

Mức ý nghĩa 

 
0,560 0,755 0,011 0,049 0,000 

Giới tính Hệ số tương quan -0,048 1 -0,032 0,061 -0,260
**
 0,131 

Mức ý nghĩa 0,560 

 
0,694 0,457 0,001 0,109 

Dân tộc Hệ số tương quan -0,026 -0,032 1 0,008 -0,042 0,091 

Mức ý nghĩa 0,755 0,694 

 
0,923 0,609 0,267 

Bồi dưỡng Hệ số tương quan -0,208
*
 0,061 0,008 1 -0,100 0,457

**
 

Mức ý nghĩa 0,011 0,457 0,923 

 
0,223 0,000 

Trình độ chuyên môn Hệ số tương quan -0,161
*
 -0,260

**
 -0,042 -0,100 1 0,063 

Mức ý nghĩa 0,049 0,001 0,609 0,223 

 
0,445 

Trình độ lý luận Hệ số tương quan -0,444
**
 0,131 0,091 0,457

**
 0,063 1 

Mức ý nghĩa 0,000 0,109 0,267 0,000 0,445 

 
N 150 150 150 150 150 150 
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Bâng 8. Kết quâ phân tích phương sai 

Chỉ tiêu Tổng bình phương Bậc tự do Phương sai Hệ số Fisher Mức ý nghĩa 

Hồi quy 65.845 6 10,974 89.735 0,000 

Phần dư 17.488 143 0,122     

Tổng số 83.333 149       

Bâng 9. Các hệ số của mô hình 

Chỉ tiêu 
Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số đã chuẩn hóa Hệ số T  

kiểm định 
Mức ý nghĩa 

B Sai số chuẩn Beta 

Hệ số chặn 0,620 0,321   1,933 0,055 

Hê số lương 0,109 0,061 0,077 1,784 0,077 

Giới tính 0,017 0,061 0,011 ,277 0,782 

Dân tộc 0,046 0,036 0,049 1,279 0,203 

Bồi dưỡng 0,103 0,058 0,078 1,782 0,027 

Trình độ chuyên môn 0,642 0,034 0,769 18,782 0,000 

Trình độ lý luận 0,420 0,062 0,321 6,718 0,000 

 

Nghiên cứu cþa tác giâ Đặng Thð H÷ng Hoa 

(2016) đề cêp đến các tiêu chí đánh giá chçt 

lượng cán bû cÿng cho rìng “Để đánh giá đýng 

chçt lượng đûi ngÿ cán bû cæn xem xét đæy đþ 

các tiêu chí đánh giá trong tính hệ thøng. Cách 

đánh giá phâi thêt sự khách quan, toàn diện và 

lðch sử cụ thể, vừa đðnh lượng, vừa đðnh tính, 

lçy đðnh lượng để đðnh tính; xem xét toàn diện, 

tùng hợp tçt câ các yếu tø có thể đo, đðnh lượng 

được để đðnh tính rô ràng, đæy đþ chçt lượng đûi 

ngÿ cán bû”, do vêy việc đðnh lượng các yếu tù để 

bù sung cho các nhên xét đðnh tính mang läi kết 

quâ đánh giá khách quan, cöng bìng hơn. Mût 

nghiên cứu khác cþa Nguyễn Thð Bích Trâm và 

Lê Thð Thanh Xuân (2015) về các yếu tø ânh 

hưởng đến đäo đức nghề nghiệp cþa lực lượng 

lao đûng mới đã xåy dựng được mô hình:  

ĐĐNN = 0,163 * khenphat + 0,916 * tuyetdoi + 

0,096 * dongnghiep trong đò ĐĐNN là đäo đức 

nghề nghiệp. Tuy rìng đäo đức nghề nghiệp 

cÿng chî là mût yếu tø cçu thành nên chçt lượng 

cán bû nên việc lựa chõn được nhóm biến có ânh 

hưởng đến chçt lượng cán bû ở mức gæn 80% là 

có thể vên dụng được trong việc tìm kiếm các 

giâi pháp phù hợp nhìm nång cao hơn nữa chçt 

lượng cán bû các tù chức chính trð - xã hûi. 

3.3. Một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng 

cao chất lượng cán bộ các tổ chức chính trị 

- xã hội 

Mût là, tëng cường, täo điều kiện cho cán 

hõc têp để nång cao trình đû chuyên môn nghiệp 

vụ, đã däng hóa hình thức hõc têp, có thể kết 

hợp vừa hú trợ cþa Nhà nước, vừa cò đòng gòp 

kinh phí cþa cá nhån để khâ thi hơn trong các 

khòa đào täo nång cao hơn so với bìng cçp 

chuyên môn hiện täi. Hai là, tëng cường hơn 

nữa trong việc nång cao trình đû lý luên cho cán 

bû, việc này không chî thực hiện riêng cho sø 

cán bû trong quy hoäch mà cán bû viên chức 

thöng thường cÿng rçt cæn được nâng cao trình 

đû lý luên, giúp hõ cò đðnh hướng, đûng lực tøt 

hơn trong thực hiện chức nëng nhiệm vụ cþa 

mình. Ba là, thường xuyên mở các lớp, khóa b÷i 

dưỡng ngín hän liên quan đến chuyên mön, đäo 

đức, løi søng, đặc biệt là đðnh kỳ nên mời báo 

cáo viên có khâ nëng truyền tâi nûi dung tøt để 

lôi cuøn người nghe, tëng hiệu quâ cþa các buùi 

hõc này. Bøn là, thực tế cho thçy mût tî lệ cán 

bû các tù chức chính trð - xã hûi có mức lương rçt 

thçp, người có hệ sø lương cao nhçt là 4,98, thçp 

nhçt là 1,75, bình quân mới đät 2,71, các cơ 
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quan có thèm quyền cæn xem xét tìm giâi pháp 

can thiệp trong thời gian tới. 

4. KẾT LUẬN 

Chçt lượng cán bû nói chung, cán bû các tù 

chức chính trð - xã hûi nòi riêng đòng vai trñ 

quan trõng trong việc giúp các tù chức này cÿng 

như toàn thể bû máy quân lý hành chính thực 

hiện tøt nhiệm vụ, đät được những mục tiêu, kế 

hoäch đặt ra. Chçt lượng cán bû được thể hiện 

qua 5 bû tiêu chí với nhiều tiêu chí cụ thể theo 

tinh thæn Nghð đðnh sø 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/08/2020 cþa Chính phþ, có những tiêu chí 

đðnh lượng nhưng cÿng khá nhiều tiêu chí đðnh 

tính. Kết quâ nghiên cứu cho thçy chçt lượng 

cán bû chðu ânh hưởng cþa nhiều yếu tø, trong 

đò nhòm 6 yếu tø: hệ sø lương, giới tính, dân tûc, 

b÷i dưỡng, trình đû chuyên mön, trình đû lý 

luên ânh hưởng tới 79% sự biến đûng cþa chçt 

lượng chung. Các yếu tø này ânh hưởng với mức 

đû khác nhau. Trong 6 yếu tø này, trình đû 

chuyên môn, b÷i dưỡng thường xuyên và trình 

đû lý luên đang cò ânh hưởng nhiều nhçt đến 

chçt lượng cán bû. Chính vì vêy, để nâng cao 

chçt lượng cán bû các tù chức chính trð - xã hûi, 

bên cänh việc câi cách tiền lương cán bû theo lû 

trình, vçn đề đào täo, b÷i dưỡng về chuyên môn 

nghiệp vụ và những kiến thức có liên quan cho 

mõi đøi tượng không chî là cán bû lãnh đäo, 

quân lý là rçt quan trõng, việc này nên được 

tiến hành thường xuyên, đang däng các hình 

thức để đät hiệu quâ cao nhçt. 
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