
QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH 

CHO CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY. 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  ĐỖ THỊ NGỌC OANH.                

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh:  25/06/1964;         

4. Nơi sinh:   Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4094/SĐH, ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Giám đốc 

ĐHQGHN. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án theo Quyết định số 293/QĐ - ĐT 

ngày 3/6/2009; Quyết định số 426/QĐ ngày 30/12/2009 và Quyết định số 892/QĐ ngày 29/12/2010 của 

Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong bối 

cảnh hiện nay. 

8. Chuyên ngành:   Quản lý giáo dục                         

 9. Mã số: 62 14 05 01  

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo;  PGS.TS. Nguyễn Cúc 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Luận án đã xây dựng được luận điểm: Cán bộ chính quyền cấp xã trong bối cảnh hiện nay là bộ phận 

“Nhân lực” đặc biệt trong nguồn nhân lực chúng của đất nước. Nên họ phải được quan tâm bồi dưỡng 
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thực hiện tốt bổn phận họ đảm đương. 

- Luận án làm rõ nội hàm của một số khái niệm: năng lực, năng lực thực hiện, cán bộ chính quyền cấp 
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những yếu kém đó trong quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính cho cán bộ chính quyền cấp xã trong 

bối cảnh hiện nay. 
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11. Summary of the new findings of the thesis: 

- The thesis has built the argument that the commune-level government officials in the context 

of current population, especially in our human resources of the country, must be considered from the 

point of fostering capacity-building to implement 

sustainable development for localities and implement their assumed obligations. 

- Clarify the function of a number of concepts: capacity, staff qualified to perform the communal 

authorities and determine the content and management of administrative professional training for 

commune-level government officials in the locales to strengthen implementation capacity. 

- The thesis points out the objective requirements to management innovation fostering administrative 

point of implementation capacity for commune-level administration officials. 

- Through the empirical research methods, the thesis reviews the current status and content of 

management administrative professional training for officials and communal authorities, identifying 

weaknesses in the training for commune-level administration officials in the current context. 

- Based on a theoretical platform and practical thesis, solutions are proposed for management 

administrative professional training for commune-level administration officials in the present context in a 

view to strengthen the implementation capacity. 

12. Practical applicability: If existing solutions put into practice are consistent with the economic situation, 

politics, culture, and education of each locality, competition will shape staff communal authorities to have 



a powerful work force to meet the requirements of the country during the period of industrialization and 

modernization. 
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