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1. Ñaët vaán ñeà 
KBNN Taân Hieäp laø toå chöùc tröïc thuoäc KBNN

Kieân Giang, coù chöùc naêng thöïc hieän nhieäm vuï
KBNN treân ñòa baøn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
Hieän nay, KBNN huyeän tröïc tieáp quaûn lyù 125
ñôn vò, trong ñoù 06 ñôn vò thuoäc ngaân saùch trung
öông vaø 119 ñôn vò thuoäc NSNN ñòa phöông goàm
06 ñôn vò ngaân saùch caáp tænh, 102 ñôn vò ngaân
saùch huyeän vaø 11 ñôn vò ngaân saùch xaõ. Cuøng vôùi

nhieäm vuï ñöôïc giao, KBNN Taân Hieäp chuû yeáu
taäp trung quaûn lyù caùc khoaûn thu NSNN, thöïc hieän
haïch toaùn soá thu NSNN cho caùc caáp ngaân saùch;
thöïc hieän vieäc caáp phaùt thanh toaùn vaø kieåm soaùt
caùc khoaûn chi NSNN cuûa töøng ñoái töôïng thuï
höôûng ngaân saùch theo döï toaùn ngaân saùch ñöôïc
duyeät. Toå chöùc kieåm soaùt, thanh toaùn voán ñaàu tö
XDCB vaø voán söï nghieäp mang tính chaát ñaàu tö
thuoäc NSNN theo keá hoaïch voán ñöôïc cô quan

THUÙC ÑAÅY ÑOÄNG CÔ LAØM VIEÄC CUÛA 
ÑOÄI NGUÕ CAÙN BOÄ COÂNG CHÖÙC TRONG 

LÓNH VÖÏC KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC: 
TRÖÔØNG HÔÏP NGHIEÂN CÖÙU TAÏI 

KHO BAÏC NHAØ NÖÔÙC HUYEÄN  
TAÂN HIEÄP, TÆNH KIEÂN GIANG

PHAÏM VIEÄT DUÕNG - PHAN THANH HAÛI

TOÙM TAÉT:
Hieäu quaû laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ caùn boä coâng chöùc (CBCC) taïi ñôn vò haønh chính söï nghieäp

(HCSN) noùi chung vaø lónh vöïc kho baïc nhaø nöôùc (KBNN) noùi rieâng phuï thuoäc vaøo raát nhieàu
yeáu toá nhö khaû naêng, naêng löïc cuûa CBCC, phöông tieän vaø caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän coâng
vieäc vaø ñoäng löïc lao ñoäng… Trong ñoù, ñoäng löïc lao ñoäng laø moät yeáu toá quan troïng coù aûnh
höôûng ñeán söï thuùc ñaåy CBCC haêng haùi, say meâ vaø noã löïc laøm vieäc. Vì vaäy, ñeå naâng cao hieäu
quaû laøm vieäc cuûa CBCC, yeâu caàu ñaët ra ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù ñôn vò ñoù laø phaûi quan taâm
ñeán coâng taùc thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cho CBCC, kích thích hoï laøm vieäc toát hôn, taïo ra ñöôïc
hieäu quaû laøm vieäc. Baøi vieát ñaùnh giaù thöïc traïng vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm hoaøn thieän coâng
taùc taïo ñoäng löïc laøm vieäc cho ñoäi nguõ CBCC taïi KBNN huyeän Taân Hieäp, tænh Kieân Giang. 

Töø khoùa: Ñoäng cô laøm vieäc, caùn boä coâng chöùc, kho baïc nhaø nöôùc, huyeän Taân Hieäp, tænh
Kieân Giang.
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thaåm quyeàn phaân boå vaø nhieàu nhieäm vuï khaùc. 
Cô caáu boä maùy cuûa KBNN Taân Hieäp ñöôïc chi

laøm 2 toå nghieäp vuï goàm: Toå kieåm soaùt chi vaø Toå keá
toaùn, bieân cheá ñöôïc giao laø 12 ngöôøi. Nhìn chung
vôùi boä maùy tinh goïn nhö vaäy, song khoái löôïng coâng
vieäc thöïc hieän trong nhieàu thôøi ñieåm laø raát lôùn, ñoøi
hoûi laõnh ñaïo ñôn vò phaûi luoân quan taâm ñeán vieäc
thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cho caùn boä coâng chöùc.

2. Thöïc traïng coâng taùc thuùc ñaåy ñoäng cô laøm
vieäc cuûa CBCC taïi KBNN huyeän Taân Hieäp, tænh
Kieân Giang

2.1. Thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc baèng yeáu toá vaät
chaát

Yeáu toá vaät chaát laø moät trong nhöõng moái quan
taâm haøng ñaàu cuûa ngöôøi lao ñoäng noùi chung vaø
CBCC khi tham gia giao keát hôïp ñoàng laøm vieäc,
bôûi vì moïi söï toàn taïi cuûa con ngöôøi ñeàu caàn phaûi
coù vaät chaát, CBCC ñi laøm ñeå ñaùp öùng nhu caàu
cuoäc soáng cuûa hoï, töø nhöõng nhu caàu thieát yeáu ñeán
nhu caàu cao caáp. Chính vì vaäy, KBNN Taân Hieäp
luoân xaùc ñònh thu nhaäp laø coâng cuï heát söùc quan
troïng ñeå thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cho CBCC
xem ñaây laø yeáu toá chuû ñaïo nhaèm kích thích CBCC
haêng say laøm vieäc, gaén boù vôùi ñôn vò. Yeáu toá vaät
chaát ñöôïc theå hieän qua: Thu nhaäp = Löông +
Thöôûng + Phuùc lôïi.

2.1.1. Ñoái vôùi tieàn löông 
Taïi KBNN Taân Hieäp thì bieân cheá vaø lao ñoäng

oån ñònh theo chæ tieâu bieân cheá vaø lao ñoäng ñaõ ñöôïc
caáp thaåm quyeàn giao. Ñôn vò ñaõ töøng böôùc toå chöùc
ñònh bieân treân cô sôû xaùc ñònh vò trí vieäc laøm vaø cô
caáu ngaïch coâng chöùc phuø hôïp vôùi chöùc naêng,
nhieäm vuï ñöôïc giao theo ñuùng quy ñònh cuûa phaùp
luaät. Vieäc phaân phoái tieàn löông, tieàn coâng theo keát
quaû chaát löôïng hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa töøng caùn
boä, coâng chöùc, vieân chöùc vaø ngöôøi lao ñoäng theo
nguyeân taéc coâng baèng, hôïp lyù, gaén tieàn löông vôùi
hieäu quaû coâng vieäc, ñoàng thôøi phaûi ñöôïc quy ñònh
trong quy cheá chi tieâu noäi boä cuûa ñôn vò.

Möùc chi tieàn löông, tieàn coâng ñoái vôùi coâng chöùc
ngöôøi lao ñoäng hôïp ñoàng theo Nghò ñònh soá
68/2000/NÑ-CP ngaøy 17/11/2000 cuûa Chính phuû
veà thöïc hieän cheá ñoä hôïp ñoàng moät soá loaïi coâng
vieäc trong cô quan haønh chính nhaø nöôùc, ñôn vò söï

nghieäp (goïi chung laø coâng chöùc) bình quaân toaøn heä
thoáng Kho baïc Nhaø nöôùc Kieân Giang khoâng vöôït
quaù 1,8 laàn möùc löông ñoái vôùi CBCC do nhaø nöôùc
quy ñònh. Hình thöùc traû löông ñaàu thaùng taïo cho
CBCC taâm lyù oån ñònh, ñaõ phaàn naøo laøm cho hoï
caûm thaáy yeân taâm coâng taùc. 

2.1.2. Ñoái vôùi tieàn thöôûng
KBNN Taân Hieäp aùp duïng chính saùch tieàn

thöôûng nhaèm hoã trôï, ñoäng vieân, khuyeán khích cho
nhöõng noã löïc laøm vieäc hieäu quaû cuûa ngöôøi lao ñoäng
trong thôøi gian coâng taùc taïi ñôn vò. Nguoàn tieàn
thöôûng traû cho CBCC ñöôïc laáy töø nhieàu nguoàn
khaùc nhau Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi cuûa ñôn vò.
Tieàn thöôûng cho ngöôøi lao ñoäng taïi KBNN Taân
Hieäp ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc thöôûng naêng
suaát lao ñoäng cho moãi CBCC vaøo dòp cuoái naêm.
Ngoaøi ra, coøn chi thöôûng cho NLÑ vaøo nhöõng dòp
leã, teát nhö teát döông lòch 1/1, vaøo caùc ngaøy leã trong
naêm nhö ngaøy 30/4, 1/5, 2/9 vôùi möùc thöôûng tuøy
thuoäc vaøo keát quaû tình hình hoaït ñoäng cuûa ñôn vò
vaøo thôøi ñieåm ñoù. Beân caïnh ñoù, ñôn vò coøn coù chính
saùch thöôûng cho nhöõng caù nhaân, taäp theå coù thaønh
tích thöïc hieän toát caùc phong traøo thi ñua trong naêm
do KBNN phaùt ñoäng, thöôûng ñoät xuaát cho nhöõng
caù nhaân xuaát saéc trong hoaït ñoäng quaûn lyù vaø thöïc
hieän nhieäm vuï. 

Caùc danh hieäu thi ñua ñöôïc xeùt theo Luaät Thi
ñua khen thöôûng ñaõ ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm
2010 vaø theo höôùng daãn cuûa cô quan caáp treân quaûn
lyù ñôn vò. Ngoaøi ra, taïi ñôn vò coøn coù moät soá quy
ñònh cuï theå nhö: Lao ñoäng tieân tieán: coâng nghæ oám
khoâng quaù 15 coâng/naêm. Ñoái vôùi nam ñoä tuoåi 50
tuoåi, nöõ ñoä tuoåi 45 tuoåi trôû leân laø lao ñoäng tröïc tieáp
coâng nghæ oám khoâng quaù 30 coâng/naêm. Caùc danh
hieäu chieán só thi ñua thì phaûi coù ít nhaát moät saùng
kieán, hoaëc moät ñeà xuaát saùng kieán coâng vieäc.

2.1.3. Ñoái vôùi tieàn phuùc lôïi
Beân caïnh chính saùch tieàn löông, chính saùch

phuùc lôïi cuõng ñöôïc KBNN Taân Hieäp chuù troïng
ñaëc bieät quan taâm, vì ñaây laø maûng ñôøi soáng phuïc
vuï cho CBCC coù ñoäng löïc ñeå laøm vieäc. Caên cöù
vaøo nguoàn Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi cuûa heä
thoáng theo soá tuyeät ñoái do KBNN quy ñònh. Chi
hoã trôï töø Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi cuûa heä thoáng
theo nhoùm heä soá phuùc lôïi: KBNN xaùc ñònh möùc
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chi toái thieåu töø laàn hoã trôï; KBNN quy ñònh nhoùm
heä soá löông theo ngaïch baäc, phuï caáp (chöùc vuï,
traùch nhieäm, thaâm nieân vöôït khung), xeáp loaïi vaøo
heä soá phuùc lôïi nhö sau:

2.2. Thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc baèng yeáu toá phi
vaät chaát

Beân caïnh coâng taùc thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc
cuûa ñoäi nguõ CBCC qua caùc yeáu toá vaät chaát nhö
löông, thöôûng, phuùc lôïi, thì KBNN huyeän Taân Hieäp
trong nhöõng naêm vöøa qua cuõng raát quan taâm vaø
chuù troïng ñeán caùc yeáu toá thuùc ñaåy ñoäng cô laøm
vieäc phi vaät chaát nhö: boá trí coâng vieäc, caûi thieän
moâi tröôøng vaø ñieàu kieän laøm vieäc, chuù troïng coâng
taùc ñaøo taïo, phaùt trieån vaø thaêng tieán cuûa nhaân vieân.
Cuï theå : 

- Veà boá trí, phaân coâng coâng vieäc: 
KBNN Taân Hieäp thöïc hieän boá trí moãi toå nghieäp

vuï ñeàu coù moät phoøng laøm vieäc rieâng bieät, moãi toå
coù moät chöùc naêng rieâng, chòu traùch nhieäm cho töøng
caù nhaân ñang ñaûm nhaän coâng vieäc ñang laøm. Moãi
toå ñeàu ñöôïc ban giaùm ñoác phaân coâng kieâm nhieäm
theâm moät coâng vieäc khaùc nhaèm hoã trôï laãn coâng
vieäc ñan xen trong trong caùc toå. Baûn thaân cuûa coâng
vieäc laø moät yeáu toá quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy
ñoäng cô laøm vieäc nhö: phaùt huy ñöôïc tinh thaàn
ñoaøn keát, hoã trôï ñoàng nghieäp trong coâng vieäc, tinh
thaàn saùng taïo, phaùt huy ñöôïc naêng löïc sôû tröôøng
vaø quyeát ñònh ñöôïc nhöõng vaán ñeà, coâng vieäc trong
quaùn trình thöïc hieän nhieäm vuï.

- Veà caûi thieän moâi tröôøng vaø ñieàu kieän laøm vieäc:
Taïi KBNN Taân Hieäp thì ñôn vò ñöôïc trang bò

ñaày ñuû caùc thieát bò caàn thieát nhö: maùy vi tính, maùy
in, baøn, gheá, phoøng laøm vieäc vaø caùc thieát bò khaùc
phuïc vuï cho coâng taùc chuyeân moân. Beân caïnh ñoù
cuõng trang bò ñaày ñuû maùy laïnh, nöôùc uoáng, cuõng
nhö ñieàu kieän veä sinh phoøng oác luoân ñöôïc ñaûm baûo
goïn gaøng, saïch seõ. Laõnh ñaïo ñôn vò coá gaéng duy trì
moät moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän, ñoaøn keát, chia
seû, hôïp taùc, giuùp ñôõ nhau trong coâng vieäc. Moái
quan heä chöùc naêng giöõa laõnh ñaïo vaø caáp döôùi, vieäc
saép xeáp vaø caùch laøm vieäc cuûa caáp treân ñeàu ñöôïc
dieãn ra coâng baèng, coâng khai, khaùch quan vaø ñuùng
möùc vôùi caùc caùc boä caáp döôùi. Caù nhaân coù coá gaéng,
saùng taïo giuùp cô quan ñi leân caàn khen thöôûng caùc
caù nhaân coù thaønh tích xuaát saéc töø ñoù taïo ra moâi
tröôøng khích leä haêng say laøm vieäc vôùi chaát löôïng,
naêng suaát cao hôn. 

- Veà coâng taùc ñaøo taïo, phaùt trieån vaø cô hoäi thaêng
tieán: 

Ñoái vôùi ñaëc thuø coâng taùc chuyeân moân veà
nghieäp vuï kho baïc, ñôn vò trong thôøi gian qua ñaõ
coù chính saùch quan taâm ñuùng töøng ñoái töôïng ñeå
coù chính saùch boài döôõng, naâng cao nghieäp vuï vaø
laøm ñoäi nguõ quaûn lyù keá caän. Ñieàu naøy theå hieän
qua vieäc laø ñôn vò thöôøng xuyeân cho CBCC tham
gia caùc lôùp, khaùo hoïc boài döôõng nhaèm ñaøo taïo
saâu hôn trình ñoä nghieäp vuï vaø khaû naêng quaûn lyù
nhaèm muïc ñích naâng cao hieäu quaû coâng vieäc.
Trong 3 naêm vöøa qua, ñôn vò cuõng ñaõ cöû ñi ñaøo
taïo treân 40 löôït CBCC qua caùc lôùp hoïc nghieäp
vuï, lyù luaän chính trò, cao hoïc vôùi tyû leä ngöôøi ñöôïc
ñaøo taïo vôùi muïc tieâu ñaït 100%. Beân caïnh ñoù,
KBNN Taân Hieäp cuõng ñaõ aùp duïng caùc phöông
phaùp ñaøo taïo khaùc nhau trong coâng vieäc vaø ngoaøi
coâng vieäc ñeå naâng cao trình ñoä cuûa CBCC taïi ñôn
vò theo phöông thöùc caùn boä môùi vaøo laøm seõ ñöôïc
moät caùn boä cuõ laøm cuøng boä phaän coù kinh nghieäm
keøm caëp vaø höôùng daãn. 

- Veà maët cô hoäi thaêng tieán: ñaây laø yeáu toá aûnh
höôûng khoâng nhoû ñeán vieäc naâng cao ñoäng löïc thuùc
ñaåy NLÑ tham gia ñaøo taïo vaø laøm vieäc, phuïc vuï
coâng taùc chuyeân moân ñaëc thuø cuûa ñôn vò nhöõng
naêm qua. Ñeå chuaån bò cho coâng taùc ñaøo taïo vaø xaây
döïng ñoäi nguõ caùn boä chuû choát, ñaûm baûo coù söï
chuyeån tieáp lieân tuïc vöõng vaøng giöõa caùc theá heä caùn
boä, ñònh kì KBNN Taân Hieäp toå chöùc coâng taùc quy

TT Nhoùm löông theo heä soá Heä soá phuùc lôïi

1 Heä soá löông töø 1,0 ñeán döôùi 2,5 1,0

2 Heä soá löông töø 2,5 ñeán döôùi 4,0 1,2

3 Heä soá löông töø 4,0 ñeán döôùi 5,0 1,4

4 Heä soá löông töø 5,0 ñeán döôùi 6,0 1,6

5 Heä soá löông töø 6,0 ñeán döôùi 7,0 1,8

6 Heä soá löông töø 7,0 trôû leân 2,0

Baûng 1. Quy ñònh veà heä soá phuùc lôïi treân cô sôû
heä soá löông

Nguoàn: KBNN huyeän Taân Hieäp, tænh Kieân Giang
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hoaïch caùn boä 4 naêm moät laàn vaø ñaõ thöïc hieän vaøo
caùc naêm 2002, 2006, 2010, 2014. Beân caïnh ñoù,
coâng taùc nhaän xeùt, ñeà baït, boå nhieäm caùn boä ñöôïc
thöïc hieän ñuùng quy trình döôùi söï chæ ñaïo cuûa Laõnh
ñaïo KBNN tænh vaø ñeà xuaát tham möu cuûa Tröôûng
phoøng toå chöùc vaø haønh chính, möùc ñoä quan taâm taïo
ñieàu kieän cuûa laõnh ñaïo caùc caáp trong ñôn vò ñeå
CBCC cuûa mình tham gia ñaøo taïo, phaán ñaáu hoaøn
thaønh nhieäm vuï cuõng ñöôïc quan taâm ñuùng luùc.

3. Ñaùnh giaù veà thöïc traïng coâng taùc thuùc ñaåy
ñoäng cô laøm vieäc cuûa CBCC taïi KBNN huyeän
Taân Hieäp

Nhöõng naêm qua, vôùi nhaän thöùc ñuùng ñaén veà
söï caàn thieát vaø taàm quan troïng cuûa coâng taùc thuùc
ñaåy ñoäng cô laøm vieäc, ban laõnh ñaïo KBNN Taân
Hieäp ñaõ thöôøng xuyeân quan taâm thöïc hieän, ñem
laïi keát quaû nhaát ñònh trong vieäc ñoäng vieân,
khuyeán khích NLÑ phaán ñaáu heát mình trong coâng
vieäc, naâng cao hieäu quaû coâng vieäc goùp phaàn quan
troïng vaøo vieäc hoaøn thaønh nhieäm vuï caáp treân
giao. Cuï theå nhö sau:

Thöù nhaát, KBNN Taân Hieäp ñaõ coù chính saùch roõ
raøng, minh baïch trong coâng taùc traû löông cho ngöôøi
lao ñoäng. Möùc löông khaù oån ñònh vaø coù taêng qua
caùc naêm, ñaûm baûo cô baûn oån ñònh ñôøi soáng, taïo söï
yeân taâm coâng taùc cho NLÑ. KBNN Taân Hieäp luoân
traû löông ñuùng haïn theo quy ñònh trong kí heát hôïp
ñoàng vôùi CBCC.

Thöù hai, KBNN Taân Hieäp thöïc hieän ñaày ñuû
chính saùch phuùc lôïi ñoái vôùi NLÑ theo quy ñònh cuûa
nhaø nöôùc, caùc cheá ñoä quyeàn lôïi cho NLÑ ñöôïc ñaûm
baûo. Ñieàu naøy theå hieän söï quan taâm cuûa KBNN
Taân Hieäp tôùi NLÑ, taùc ñoäng ñeán taâm lyù yeân taâm
coâng taùc cuûa NLÑ.

Thöù ba, coâng taùc thi ñua khen thöôûng ñöôïc thöïc
hieän khaù toát, chính saùch thi ñua khen thöôûng roõ
raøng, tieâu chí thi ñua saùt vôùi yeâu caàu nhieäm vuï vaø
ñöôïc thöïc hieän moät caùch daân chuû. Ñieàu naøy coù yù
nghóa tinh thaàn to lôùn, theå hieän söï quan taâm cuûa
ñôn vò ñoái vôùi CBCC, taùc ñoäng raát lôùn ñeán taâm lyù
cuûa hoï, taïo cho hoï yù thöùc vaø caùi nhìn thieän caûm
gaén boù vôùi ñôn vò.

Thöù tö, coâng taùc ñaøo taïo ñöôïc KBNN Taân Hieäp
quan taâm thöïc hieän, caùc chöông trình ñaøo taïo khaù

phong phuù, taïo ñieàu kieän cho CBCC tham gia hoïc
taäp naâng cao trình ñoä chuyeân moân, lyù luaän chính trò
ñaùp öùng ñoøi hoûi ngaøy caøng cao trong coâng vieäc.

Thöù naêm, KBNN Taân Hieäp cuõng coù söï quan taâm
saâu saùt NLÑ ñöôïc boá trí coâng vieäc phuø hôïp vôùi sôû
tröôøng vaø naêng löïc chuyeân moân, taïo ñieàu kieän cho
NLÑ hoaøn thaønh nhieäm vuï.

Thöù saùu, KBNN Taân Hieäp cuõng taïo ñöôïc moâi
tröôøng laøm vieäc thoaûi maùi, ñieàu kieän laøm vieäc khaù
toát. Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ñaûm baûo thieát bò, phöông
tieän caàn thieát ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc. 

Beân caïnh nhöõng thaønh coâng neâu treân, coâng taùc
thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cuûa CBCC taïi ñôn vò
vaãn coøn boäc loä moät soá caùc haïn cheá:

Moät laø, tieàn löông taïi KBNN Taân Hieäp tuy coù
oån ñònh, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa CBCC nhöng
chöa thöïc söï hoaøn toaøn taïo ñöôïc ñoäng cô thuùc ñaåy
cho CBCC laøm vieäc, vì ñaây laø cheá ñoä maëc nhieân coù
moãi khi ñeán kì. 

Vieäc xeùt naâng löông thöôøng xuyeân vaø naâng
löông tröôùc haïn coøn quaù ñôn giaûn, chöa linh hoaït,
mang tính “ñeán heïn laïi leân”, laøm cho CBCC khoâng
coù muïc tieâu ñeå phaán ñaáu. Heä thoáng baûng löông
hieän haønh theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaãn chöa
ñem laïi thoûa maõn cho CBCC, khoâng taïo ñöôïc ñoøn
baåy ñeå thuùc ñaåy CBCC coáng hieán heát mình. Caàn
nghieân cöùu giaûi phaùp vaø thöïc hieän cheá ñoä tieàn
löông gaén vôùi traùch nhieäm, möùc ñoä phöùc taïp vaø
hieäu quaû coâng vieäc cuûa töøng CBCC khaéc phuïc trieät
ñeå nhöõng toàn taïi treân.

Hai laø, tieàn thöôûng: Veà hình thöùc khen thöôûng
khoâng ña daïng, laëp ñi laëp laïi qua caùc naêm, möùc
thöôûng coøn thaáp, keát quaû ñaùnh giaù chung laøm caên
cöù xeùt thöôûng coøn nhieàu haïn cheá, theo caûm tính,
caùc chæ tieâu ñeå so saùnh coøn khaäp kheãnh neân daãn
ñeán vieäc thieáu töông xöùng giöõa keát quaû laøm vieäc vaø
phaàn thöôûng nhaän ñöôïc. Vieäc xeùt thi ñua khen
thöôûng vaãn coøn mang tính caøo baèng.

Ba laø, veà coâng taùc ñaøo taïo: Chöông trình ñaøo
taïo cho CBCC ñöôïc duy trì thöôøng xuyeân nhöng
chæ giôùi haïn ôû moät soá löôïng vaø CBCC nhaát ñònh,
khoâng chuû ñoäng thöïc hieän maø chuû yeáu thöïc hieän
theo söï chæ ñaïo cuûa KBNN Taân Hieäp vaø coøn mang
tính hình thöùc. Noäi dung vaø hình thöùc ñaøo taïo coøn
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nhieàu haïn cheá, nhieàu luùc coøn laõng phí trong coâng
taùc ñaøo taïo vì lí do ñaøo taïo nhöng khoâng söû duïng
hoaëc chöa söû duïng heát naêng suaát. Maët khaùc, coâng
taùc naøy thôøi gian qua chuû yeáu ñeå ñaùp öùng coâng
vieäc hieän taïi tröôùc maét maø khoâng coù ñònh höôùng
cuï theå, muïc tieâu roõ raøng cho phaùt trieån nguoàn nhaân
löïc töông lai. Chuû yeáu chæ taäp trung ñaøo taïo, boài
döôõng ngaén haïn. 

Boán laø, ñoái vôùi coâng vieäc: Moãi caù nhaân CBCC
chöa coù baûn moâ taû chi tieát veà phaàn vieäc mình laøm.
Thoâng thöôøng chæ laø baûn baùo caùo keát quaû coâng vieäc
cuoái naêm nhöng coøn sô saøi vaø chung chung, ñaëc
bieät laø coâng vieäc kieâm nhieäm nhö moät coâng vieäc
coù nhieàu ngöôøi laøm hoaëc moät ngöôøi laøm nhieàu
coâng vieäc. Töø ñoù daãn ñeán söï ñaùnh giaù coâng vieäc
cho töøng caù nhaân coøn khoù khaên.

Naêm laø, veà moâi tröôøng vaø ñieàu kieän laøm vieäc:
Boá trí thôøi gian laøm vieäc vaø nghæ ngôi cho CBCC
vaãn coøn moät soá haïn cheá. Do ñaëc ñieåm cuûa ngaønh
caùc coâng vieäc thöôøng coù xu höôùng doàn vaøo cuoái kyø
neân laøm aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán thôøi gian nghæ
ngôi cuûa ngöôøi lao ñoäng (NLÑ). Vieäc boá trí nôi laøm
vieäc cho CBCC vaãn coøn chaät heïp, cô sôû vaät chaát
coøn cuõ kó, söû duïng caùc thieát bò ñieän, vaên phoøng
phaåm coøn laõng phí, caûnh quan moâi tröôøng laøm vieäc
ít caây xanh. Ñaây cuõng laø ñieåm toàn taïi khoù coù theå
giaûi quyeát ngay vì vaäy laøm aûnh höôûng khoâng nhoû
tôùi coâng taùc thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cho CBCC.

Saùu laø, vieäc luaân chuyeån CBCC: Coâng taùc naøy
trong thôøi gian qua taïi KBNN Taân Hieäp coøn mang
tính phaùt sinh khi coù yeâu caàu, khoâng coù keá hoaïch
töø tröôùc, vì vaäy gaëp khoâng ít luùng tuùng trong coâng
taùc chuaån bò chuyeân moân vaø kó naêng laøm vieäc cho
nhaân vieân cuõng nhö söï quaûn lyù cuûa caáp treân.

Baûy laø, veà ñaùnh giaù coâng vieäc: Ñôn vò chöa coù
böôùc xaùc ñònh nhu caàu roõ raøng trong coâng vieäc ñoái
vôùi moãi coâng vieäc rieâng. Hôn nöõa, caùc tieâu thöùc
ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän coâng vieäc coøn sô saøi vaø
chæ mang tính ñònh tính, töø ñoù daãn ñeán khoù coâng
baèng vaø chính xaùc. Baûn ñaùnh giaù chaát löôïng coøn sô
saøi qua loa, ñaïi khaùi.

Taùm laø, veà cô hoäi thaêng tieán vaø phaùt trieån
ngheà nghieäp: Taïi ñôn vò thì vaán ñeà naøy vaãn chöa
ñöôïc ñaùnh giaù cao, nhaát laø ñoái vôùi boä phaän CBCC
caáp döôùi. Chính saùch naøy vaãn chöa thöïc söï toát

trong vieäc taïo thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cho
CBCC. Vieäc quy hoaïch caùn boä nguoàn vaãn coøn sô
saøi. Haàu heát caùc CBCC ñeàu cho raèng vieäc thaêng
tieán mang tính chaát cô caáu, do ñoù nhieàu ngöôøi
khoâng quan taâm vaø hieåu roõ ñeán ñieàu kieän thaêng
tieán trong ñôn vò.

4. Giaûi phaùp hoaøn thieän coâng taùc thuùc ñaåy
ñoäng cô laøm vieäc cuûa CBCC taïi KBNN huyeän
Taân Hieäp, tænh Kieân Giang trong thôøi gian tôùi

Thöù nhaát, hoaøn thieän coâng taùc ñaùnh giaù thaønh
tích, khen thöôûng.

Caên cöù vaøo coâng taùc chuyeân moân vaø möùc ñoä
phöùc taïp cuûa coâng vieäc töøng boä phaän ñeå xaây
döïng  vaø saép xeáp phaân loaïi lao ñoäng trong caùc boä
phaän cuûa KBNN Taân Hieäp ñeå taêng naêng suaát.
Vieäc saép xeáp vaø phaân loaïi lao ñoäng trong caùc boä
phaän cuûa KBNN Taân Hieäp coù theå neân ñöôïc thöïc
hieän nhö sau:

- Phaân  loaïi CBCC thaønh 3 loaïi: Gioûi, khaù vaø
trung bình.

- Ñeå nhaän bieát CBCC coù nghieäp vuï thuoäc loaïi
naøo thì KBNN Taân Hieäp coù theå xaùc ñònh nhö sau:

Vaøo ñaàu thaùng moãi CBCC seõ ñöôïc aán ñònh soá
ñieåm cao nhaát laø 100 ñieåm. Neáu CBCC vi phaïm
trong vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà coâng taùc cuõng
nhö vieäc chaáp haønh noäi quy kyû luaät seõ bò xöû lyù döôùi
hình thöùc tröø daàn soá ñieåm naøy ñeán heát. Sau ñoù ñeán
cuoái thaùng seõ toång hôïp soá ñieåm laïi ñaùnh giaù CBCC
thuoäc loaïi naøo theo caùch phaân loaïi ñieåm nhö sau:

Thöù hai, hoaøn thieän coâng taùc tieàn löông, tieàn
thöôûng.

Xaây döïng môùi vaø boå sung theâm quy cheá thôøi
haïn naâng löông cho CBCC, cuï theå ñoái vôùi CBCC

Tieâu chuaån Toát Khaù TB

1. Möùc ñoä hoaøn thaønh CV 40 36 32

2. Chaát löôïng, hieäu quaû thöïc
hieän CV

40 32 32

3. Taùc phong coâng nghieäp 20 16 12

Keát quaû chung 88 - 100 76 - 87 64 - 75

Nguoàn: Ñeà xuaát cuûa taùc giaû

Baûng 2. Phaân loaïi ñieåm ñaùnh giaù lao ñoäng
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coù thaønh tích toát, coù nhieàu saùng kieán ñöôïc öùng
duïng roäng raõi, mang nhieàu lôïi ích cho ñôn vò, ñöôïc
nhaän baèng khen, giaáy khen töø KBNN caùc caáp cao
hôn vì nhöõng coáng hieán ñoù thì ñöôïc ñeà nghò xeùt
naâng löông ñoät xuaát, ngoaïi leä cho nhöõng tröôøng
hôïp naøy. Bieän phaùp naøy theå hieän söï quan taâm saâu
saéc, ñaùnh giaù cao cuûa toå chöùc, ghi nhaän nhöõng
thaønh tích vöôït baäc cuûa caùc caù nhaân, toân vinh
nhöõng caù nhaân coù ñoùng goùp tích cöïc cho söï phaùt
trieån cuûa KBNN Taân Hieäp, khuyeán khích CBCC
ñoàng thôøi laøm göông cho nhöõng NLÑ khaùc tieáp tuïc
noã löïc phaán ñaáu.

Thöù ba, hoaøn thieän chính saùch phuùc lôïi.
Chính vì vaäy trong thôøi gian ñeán KBNN Taân

Hieäp caàn coù nhöõng bieän phaùp duy trì vaø taïo ra
nhöõng ñoåi môùi trong caùc hoaït ñoäng ñoù, ñaëc bieät caàn
ña daïng theâm caùc hoaït ñoäng phuùc lôïi vaø dòch vuï
khaùc nhö:

- Môû caùc dòch vuï tö vaán cho caùn boä, nhaân vieân:
Tö vaán taâm lyù, gia ñình, hoân nhaân... ñeå giuùp NLÑ
coù theå giaûi quyeát vöôùng maéc trong cuoäc soáng, taïo
cho NLÑ thoaûi maùi vaø yeân taâm coâng taùc.

- AÙp duïng  trôï caáp ñaét ñoû khi coù söï gia taêng giaù
caû do laïm phaùt cho NLÑ ñeå chi tieâu ñaûm baûo cuoäc
soáng oån ñònh.

Ñôn vò neân xaây döïng keá hoaïch toå chöùc tham
quan du lòch cho CBCC cuï theå cho töøng naêm döïa
treân cô sôû keát quaû bình choïn xeùt thi ñua taäp theå caù
nhaân, kinh phí thöïc hieän, möùc ñoä coáng hieán…

Thöù tuw, hoaøn thieän coâng taùc thuùc ñaåy ñoäng cô
laøm vieäc thoâng qua caùc yeáu toá veà coâng vieäc.

- Ñöa ra moät keá hoaïch tuyeån duïng ñaày ñuû, chi
tieát, caùc boä phaän, phoøng ban trong toaøn KBNN
huyeän Taân Hieäp coù nhieäm vuï döï baùo keá hoaïch
tuyeån duïng nhaân söï cho naêm/ quyù tôùi vôùi caùc chi
tieát cuï theå nhaát. Caên cöù vaøo ñoù ñeå boä phaän nhaân söï
xeùt duyeät vaø tìm CBCC phuø hôïp vôùi coâng vieäc.

- KBNN huyeän Taân Hieäp neân ñeå cho caùc CBCC
töï xaây döïng baûn moâ taû coâng vieäc cho mình döïa vaøo
ñoù hoï seõ ñeà ra noäi dung, chöông trình, tieán ñoä, söï
phoái hôïp vaø döï kieán khaû naêng phaùt trieån cuûa baûn
thaân phuø hôïp vôùi ñaëc thuø coâng vieäc maø hoï ñang
ñaûm nhieäm, töø ñoù ban laõnh ñaïo seõ phaùt hieän naêng
löïc cuûa töøng caù nhaân vaø boá trí caùn boä, vieân chöùc

phuø hôïp vôùi naêng löïc vaø theá maïnh cuûa töøng ngöôøi
ñeå coù söï saép xeáp hôïp lyù trong coâng vieäc, töø ñoù kích
thích hoï nhaän thaáy taàm quan troïng cuûa coâng vieäc
maø hoï ñang thöïc hieän.

Thöù naêm, hoaøn thieän coâng taùc thuùc ñaåy ñoäng cô
laøm vieäc thoâng qua caûi thieän moâi tröôøng, ñieàu kieän
laøm vieäc.

KBNN Taân Hieäp neân toå chöùc cho caùc ñôn vò
phoøng ban thöïc hieän vaø duy trì moät soá phong traøo
nhö 5S ñeå giöõ gìn veä sinh vaø ngaên naép nôi laøm
vieäc, ñaûm baûo söùc khoûe cho NLÑ.

KBNN huyeän Taân Hieäp caàn naâng cao hôn nöõa
coâng taùc toå chöùc, phuïc vuï nôi laøm vieäc, chuù troïng
ñeán thieát keá vaø boá trí phoøng ban sao cho hôïp lyù
nhaát. Beân caïnh ñoù, ñôn vò caàn taêng cöôøng hôn nöõa
kyû luaät lao ñoäng cuûng coá neà neáp laøm vieäc vaø sinh
hoaït cuõng nhö veà an toaøn - veä sinh lao ñoäng nhö
vieäc quy ñònh vaø kieåm soaùt chaët cheõ giôø laøm vieäc
thôøi giôø nghæ ngôi traùnh tình trang ñi sôùm veà muoän,
quan taâm hôn nöõa vaán ñeà baûo hoä lao ñoäng.

Thöù saùu, hoaøn thieän coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån.
KBNN huyeän Taân Hieäp neân coù keá hoaïch ñaøo

taïo vaø phaùt trieån veà NLÑ töø tröôùc khi coù söï thay ñoåi
veà yeâu caàu coâng vieäc NLÑ coù theå ngay laäp töùc thích
öùng vôùi coâng vieäc, vôùi nhöõng ñoøi hoûi môùi. Khoâng
neân chæ ñeán khi caàn môùi bò ñoäng toå chöùc ñaøo taïo,
huaán luyeän NLÑ. Vaøo cuoái naêm, Phoøng Toå chöùc
phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban tieán haønh phaân tích nhu
caàu ñaøo taïo, huaán luyeän NLÑ. Sau ñoù, laäp keá hoaïch
ñaøo taïo - huaán luyeän cho naêm keá tieáp.

5. Keát luaän
Toùm laïi, thuùc ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ

ngöôøi lao ñoäng noùi chung vaø ñoäi nguõ CBCC noùi
rieâng trong lónh vöïc kho baïc laø vaán ñeà coát loõi ñoái
vôùi toaøn ngaønh. Nhöõng giaûi phaùp neâu treân ñöôïc ñeà
xuaát treân cô sôû nghieân cöùu thöïc traïng coâng taùc thuùc
ñaåy ñoäng cô laøm vieäc cuûa ñoäi nguõ CBCC taïi
KBNN huyeän Taân Hieäp, tænh Kieân Giang trong thôøi
gian vöøa qua, töø ñoù taïo ñieàu kieän ñeå caùc nhaø laõnh
ñaïo taïi ñôn vò ban haønh, aùp duïng vaø ñieàu chænh caùc
chính saùch vaø quyeát ñònh phuø hôïp. Qua ñoù goùp
phaàn naâng cao ñoäng cô, caûi thieän hieäu quaû laøm
vieäc cuûa ñoäi nguõ CBCC, thöïc hieän thaéng lôïi caùc
nhieäm vuï ñöôïc caáp treân giao 
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ABSTRACT: 
The performance of employees in the public sector in general and Vietnam State Treasury in

particular depends on a number of factors such as the capacity and capacity of civil servants,
facilities and resources to carry out the work and motivation, etc. Among these factors, labor force
is an important factor influencing the motivation of the laborers, passion and effort. Therefore, in
order to improve the working efficiency of the employees, the requirement for managers is to pay
attention to motivating the employees to motivate them to work better, create work efficiency.
This study is conducted to evaluate the current situation and propose solutions to improve
motivation for employees at Vietnam State Treasury in Tan Hiep district, Kien Giang province.

Keywords: Motivation, public servants, Vietnam State Treasury, Tan Hiep district, Kien
Giang province.


