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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngành Thuế là bộ phận cấu thành của Bộ máy Nhà nước có 

tư cách pháp nhân thay mặt Nhà nước đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý 

thuế bằng các hình thức và phương pháp hoạt động nhất định. Hoạt 

động của cơ quan Thuế mang tính quyền lực và được đảm bảo bằng 

quyền lực nhà nước. Đội ngũ cán bộ thuế là những người làm trong 

Công sở Thuế và được bố trí những nhiệm vụ phù hợp với trình độ 

đào tạo, được sử dụng quyền lực của Nhà nước để thực thi công vụ 

công chức trong các Công sở Thuế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 

do pháp luật quy định.  

Xuất phát từ những nhận thức bản thân về công tác đào tạo 

và phát triển nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm 

hiểu thực tế, được sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Thanh Liêm 

cùng các cô chú cán bộ trong Cục Thuế Bình Định, tác giả đã chọn 

đề tài “Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Bình Định” 

làm đề tài cho luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Để nhằm nghiên cứu và phân tích tình hình hiện tại để đưa ra 

một đề xuất hòan thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục 

Thuế Bình Định nhằm mang lại hiệu quả trong quản lý thuế. Vì vậy 

quá trình nghiên cứu có các mục tiêu sau: 

 Tìm hiểu và củng cố kiến thức về công tác phát triển nguồn 

nhân lực cũng như các kiến thức trong quản trị nhân sự; 

 Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực 

tại Cục Thuế tỉnh Bình Định; 

 Đề xuất giải pháp để công tác phát triển nguồn nhân lực 

được hòan thiện hơn. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng 

 Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát 

triển đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu một số nội 

dung của việc phát triển đội ngũ cán bộ thuế. 

- Về không gian, nghiên cứu trên phạm vi tỉnh Bình Định: 

Cục Thuế tỉnh Bình  Định (gồm Văn phòng Cục Thuế Bình Định và 

11 Chi cục Thuế huyện, thành phố ). 

- Về thời gian, đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp để 

hòan thiện công tác phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ Cục 

Thuế tỉnh Bình Định đến năm 2015, tầm nhìn 2020. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Để thực hiện các mục tiêu trên, đề tài sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp duy vật 

lịch sử 

- Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp phân 

tích chuẩn tắc 

- Phương pháp điều tra, so sánh; phân tích; chuyên khảo; 

thống kê 

- Các phương pháp khác…. 

5. Cấu trúc của luận văn 

 Ngòai phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu 

tham khảo, nội dung của luận văn được kết cấu gồm 3 chương: 

 Chương 1. Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân 

lực trong các tổ chức, đơn vị. 
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 Chương 2. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ tại 

Cục Thuế tỉnh Bình Định trong thời gian qua 

 Chương 3. Giải pháp để hòan thiện công tác phát triển đội 

ngũ cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Trong những năm qua, phát triển nguồn nhân lực đã có nhiều 

công trình khoa học nghiên cứu, hội thảo, các bài viết đăng tải trên 

nhiều tạp chí khác nhau như:  

-  Bài viết: “Một số vấn đề về đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực” của PGS.TS. Võ Xuân Tiến trên tạp chí khoa học và công 

nghệ, đại học Đà Nẵng - số 5(40).2010.   

- Luận văn thạc sỹ “Phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ 

phần thủy sản và thương mại Thuận Phước” của Nguyễn Văn Mẫn 

(2013).  

-  Luận án tiến sĩ kinh tế  “Phát triển nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh 

tế “ của Lê Thị Mỹ Linh (2009).  

- Luận văn thạc sỹ: “Đào tạo nguồn nhân lực tại Cục Thuế 

Đà Nẵng” của Dương Tấn Bình (2012).  

 - Một số sách, giáo trình đã phát hành như: “Quản lý nhân 

lực của doanh nghiêp” của Đỗ Văn Phức, Nhà xuất bản Bách khoa - 

Hà Nội;“ Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, Nhà xuất bản Đại học 

Kinh tế Quốc dân, của Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2009). 

Ngòai ra, trong cuốn “Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 

2011-2020” của Bộ Tài Chính cũng đã đưa ra  đề án phát triển nguồn 

nhân lực ngành Thuế giai đoạn 2011 – 2020. 
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CHƯƠNG 1 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1.1.  Một số khái niệm 

 a. Nhân lực 

 Nhân lực là sức lực con người, nằm trong mỗi con người và  

làm cho con người hoạt động. Sức lực đó ngày càng phát triển cùng 

với sự phát triển của mỗi cơ thể con người và đến một lúc nào đó, 

con người có điều kiện tham gia vào quá trình lao động, sức lực đó 

trở thành sức lao động. Ngày nay, ngoài khả năng về thể lực và trí 

lực nêu trên, người ta còn quan tâm đến năng lực phẩm chất của 

người lao động, hay còn gọi là tâm lực, được biểu hiện qua các yếu 

tố như tính năng động, sáng tạo, thái độ làm việc, tự tin, tinh thần 

trách nhiệm với cá nhân, tổ chức. 

 b. Nguồn nhân lực 

 Nguồn nhân lực là một khái niệm mang tính tổng hợp các 

đặc tính số lượng và chất lượng về nguồn nhân lực, được mô tả bởi 

quy mô và cơ cấu theo đặc điểm giới tính, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, ngành nghề hay một đặc tính nào khác. Nguồn nhân lực là 

tổng thể những tiềm năng của con nguời, gồm cả phẩm chất,  trình 

độ chuyên môn, kiến thức, óc sáng tạo, năng lượng, nhiệt huyết và 

kinh nghiệm sống của con người nhằm đáp ứng cơ cấu kinh tế- xã 

hội.  

 Luận văn nghiên cứu giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

trong ngành Thuế. Do vậy, khi nói về nguồn nhân lực trong luận văn 

thì đó là tổng thể các tiềm năng lao động của ngành Thuế. 
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 c. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

 Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là làm sao 

đảm bảo được quy mô số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp phù hợp hiện tại và sự phát triển của doanh nghiệp 

trong tương lai, đòi hỏi nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ 

thuật và khả năng quản lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải kết 

hợp hình thức giáo dục, kinh nghiệm nghề nghiệp, các mối quan hệ, 

đánh giá nhân cách và năng lực để giúp cho nhân viên chuẩn bị cho 

tương lai nghề nghiệp của mình.  

Nguồn nhân lực Ngành Thuế là những cán bộ, công chức 

Thuế, là những người làm trong Công sở Thuế và được bố trí những 

nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào tạo, được sử dụng quyền lực của 

Nhà nước để thực thi công vụ công chức trong các Công sở Thuế 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định.  

1.1.2. Ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực 

- Phát triển nguồn nhân lực làm tăng sự ổn định và năng 

động của tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo giữ vững hiệu quả hoạt 

động kinh doanh ngay cả khi thiếu các nguồn nhân lực chủ chốt do 

có nguồn lực thay thế. 

- Phát triển nguồn nhân lực giúp cho người lao động trong 

doanh nghiệp thực hiện công việc tốt hơn  

-  Làm tốt được việc phát triển đội ngũ cán bộ trong bộ máy 

công quyền, nhiều việc khác mới hy vọng làm tốt được, mọi người 

khác mới có điều kiện phát huy được mình.  

1.1.3. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực  

Mục tiêu của phát triển nguồn nhân lực là nhằm sử dụng tối 

đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức 

thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về công việc, 
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nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng 

như nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong 

tương lai. 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.2.1. Đảm bảo số lượng nguồn nhân lực 

 Số lượng nguồn nhân lực của một doanh nghiệp được quyết 

định thông qua phân tích công việc, khối lượng công việc cần hoàn 

thành, tức là khối lượng công việc quản lý cần phải giải quyết và 

cách thức thực hiện chúng. Do đó, tùy thuộc vào quy mô và các điều 

kiện bên trong, bên ngoài của doanh nghiệp để lựa chọn quy mô cho 

phù hợp. 

1.2.2. Xác định cơ cấu nguồn nhân lực  

Xác định cơ cấu nguồn nhân lực phải xuất phát từ mục tiêu 

của tổ chức, từ yêu cầu công việc phải hoàn thành, từ yêu cầu nâng 

cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từ quy trình công nghệ mà 

chuẩn bị cơ cấu nhân lực cho phù hợp. Điều này cũng có nghĩa là, 

khi chiến lược, mục tiêu, điều kiện kinh doanh của các tổ chức hay 

doanh nghiệp thay đổi thì cơ cấu của nguồn nhân lực phải thay đổi 

tương ứng. 

1.2.3. Nâng cao năng lực người lao động 

Năng lực là tổng hòa các yếu tố kiến thức, kỹ năng, hành vi 

và thái độ góp phần tạo ra tính hiệu quả trong công việc của mỗi 

người. Kiến thức là các hiểu biết có được hoặc do từng trải, hoặc nhờ 

học tập. Nó gồm 3 yếu tố: Kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên 

ngành và kiến thức đặc thù. 

a. Nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động 

 b. Nâng cao kĩ năng người lao động 
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Nâng cao năng lực kỹ năng là một trong những yếu tố tạo 

động lực làm việc cho nhân viên, quyết định hiệu quả sử dụng nguồn 

nhân lực.  

 c. Nâng cao nhận thức người lao động 

Nâng cao nhận thức là phát triển yếu tố văn hóa, tinh thần và 

quan điểm sống như: tính tích cực, dám nghĩ dám làm, đạo đức, tác 

phong, lối sống,..trong mỗi người lao động.  

1.2.4. Nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động 

 Theo tác giả có 4 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đó 

là yếu tố tiền lương; đánh giá thành tích công việc; môi trường làm 

việc và cơ hội thăng tiến: 

 a. Nâng cao động cơ thúc đẩy bằng công tác tiền lương 

Nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động bằng công tác 

tiền lương là sử dụng các biện pháp điều tiết về tiền lương một cách 

hữu hiệu, bao gồm các vấn đề liên quan như lương, các khoản thù 

lao, các khoản phụ cấp, các khoản phúc lợi xã hội,.. để kích thích 

người lao động làm việc. 

 b. Nâng cao động cơ thúc đẩy người lao động bằng việc 

đánh giá thành tích công việc 

Thực hiện tốt việc đánh giá thành tích công việc sẽ khuyến 

khích người lao động hăng say, phát huy sáng kiến, áp dụng các biện 

pháp cải tiến kỹ thuật, kinh nghiệm tiên tiến nhằm tăng năng suất và 

hiệu quả làm việc. 

 c. Nâng cao động cơ thúc đẩy bằng môi trường làm việc 

Tùy vào mức sống và khả năng tài chính của mỗi doanh 

nghiệp, tổ chức mà nhà quản lý cần không ngừng tạo môi trường làm 

việc thuận lợi trong quá trình làm việc, tạo ra những điều kiện làm 

giảm mức độ căng thẳng, mệt mỏi cho người lao động. Có như vậy 
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người lao động mới gắn bó với doanh nhiệp, tổ chức của mình hơn. 

 d. Nâng cao động cơ thúc đẩy bằng phát triển nghề nghiệp 

và sự thăng tiến 

Việc tạo điều kiện thăng tiến cho người lao động cũng thể 

hiện được sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo đối với 

nhân viên.  Mục đích chính của phát triển nghề nghiệp là sử dụng tối 

đa và phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu cuối cùng là hiệu quả cao 

nhất về tổ chức. Mục tiêu của phát triển tổ chức là nâng cao thành 

tích của tổ chức, tăng sự thích nghi của tổ chức với mọi hoàn cảnh, 

hoàn thiện những hình thức đối xử trong nội bộ. 

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC 

1.3.1. Các nhân tố thuộc môi truờng bên ngòai 

     Môi trường tự nhiên 

Bình Định có điều kiện phát triển kinh tế. Để có thể khai 

thác có hiệu quả, việc đào tạo đội ngũ trí thức, công nhân lao động là 

nhiệm vụ hết sức quan trọng và ưu tiên đầu tư của tỉnh. 

Môi trường kinh tế 

Với sự phát triển kinh tế tương đối nhanh, ổn định trong 

những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong 

tỉnh đã được nâng cao rõ rệt, lực lượng lao động ngày càng phát 

triển. Đối tượng nộp thuế ngày càng tăng, việc đào tạo một đội ngũ 

cán bộ công chức đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng là yêu 

cầu hết sức cấp thiết hiện nay của tỉnh và ngành Thuế. 

Môi trường chính trị - Pháp lý 

 Nhà nước có nhiều công cụ để thực hiện mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội, thực hiện công bằng xã hội trong đó có chính sách về 

tạo việc làm cho nguời lao động góp phần xóa đói giảm nghèo. 
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Những chính sách này đã được thể hiện qua bằng pháp luật gíup các 

doanh nghiệp dễ dàng thực hiện làm cho đời sống của người lao 

động ngày càng được nâng cao. 

Môi truờng khoa học kỹ thuật - công nghệ 

Trong thời đại lao động tri thức hiện nay, khoa học công 

nghệ phát triển, nhiều ngành nghề mới với công nghệ cao ra đời đòi 

hỏi nguồn nhân lực phải được trang bị những kiến thức và kỹ năng 

mới.  

Môi truờng văn hóa – Giáo dục 

Môi trường văn hóa trong và ngòai doanh nghiệp có ảnh 

hưởng ít nhiều đến công tác đào tạo và phát triển của doanh nghiệp. 

Nếu tất cả mọi người trong xã hội đều coi trọng việc học, nâng cao 

trình độ hiểu biết thì số lượng lao động mong muốn học tập sẽ nâng 

lên nhiều hơn từ đó làm cho kết quả đào tạo và phát triển đạt hiệu 

quả cao. 

1.3.2. Các nhân tố bên trong của tổ chức 

Quan điểm của ban lãnh đạo và các nhà quản trị trong tổ 

chức về công tác đào tạo phát triển 

Đây là nhân tố quan trọng bởi vì khi các nhà quản trị nhận 

thấy được tầm quan trọng của đào tạo phát triển trong doanh nghiệp 

thì họ sẽ có những chính sách đầu tư, khuyến khích thích đáng cho 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản trị của mình.  

Văn hoá tổ chức 

Chỉ khi nào mà doanh nghiệp xây dựng được một môi 

trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện thì khi đó bản thân 

người lao động sẽ cảm nhận đây là cơ hội rất tốt để khẳng định và 

phát triển tối đa năng lực làm việc, học tập nâng cao trình độ mình 

phục vụ thiết thực cho các yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức. 
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Môi trường làm việc 

Có ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực, là điều kiện để 

người lao động tâm làm việc, cống hiến, phát huy khả năng sau khi 

được đào tạo, bồi dưỡng.  

Chính sách khuyến khích và sử dụng nguồn nhân lực sau 

đào tạo 

Chính sách khuyến khích và sử dụng nguồn nhân lực sau đào 

tạo có ảnh hưởng rất lớn đến kết qủa đào tạo. Doanh nghiệp làm tốt 

việc này sẽ góp phần nâng cao được chất  lượng đào tạo, từ đó nâng 

cao hiệu quả làm việc của người lao động. 

1.3.3. Nhân tố thuộc về bản thân người lao động 

Quyết định gắn bó lâu dài với doanh nghiệp:  

  Kỳ vọng của người lao động về lương và lợi ích 

  Nhu cầu khẳng định, tự hoàn thiện mình, được tôn trọng và 

thừa nhận. 

1.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN 

LỰC  

Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật là những nước phát triển, đồng 

thời là các quốc gia đã xây dựng chế độ công chức Nhà nước sớm và 

nay đã đạt đến trình độ cao. Chế độ công chức ở các nước này có 

những đặc trưng chung như sau: 

- Thi cử công khai, chọn dụng người giỏi 

         -  Sát hạch nghiêm túc, thưởng người giỏi, phạt người kém 

         - Chế độ cấp bậc nghiêm túc với nhiều cấp bậc.  

 - Kiện toàn pháp quy, làm việc theo luật:  

 - Nhấn mạnh tác phong, kỷ luật, đạo đức chức nghiệp. 
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CHƯƠNG 2 

 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN 

BỘ CÔNG CHỨC TẠI CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH  

THỜI GIAN QUA 

2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển 

Cục Thuế tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 

341 TC/QĐ-TCCB ngày 21/08/1990 của Bộ trưởng Bộ tài chính, 

Nghị định số: 281/HĐBT ngày 7/8/1990 của Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Chính phủ) về việc thành lập hệ thống Thuế nhà nước trực 

thuộc Bộ Tài chính.  

Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo 

quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật 

có liên quan khác.  

Địa chỉ trụ sở làm việc của Cục Thuế tỉnh Bình Định đặt tại: 

236 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

2.1.2. Đặc điểm về công tác tổ chức quản lý 

          Cục Thuế tỉnh Bình Định đang thực hiện theo mô hình tại 

Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế; cụ thể tại Văn phòng 

Cục Thuế có 11 phòng chức năng; theo địa bàn hoạt động có 11 Chi 

cục thuế các huyện, thị xã, thành phố. 

2.2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN 

QUA 
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2.2.1. Số lượng nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định 

 Trong những năm qua, số lượng cán bộ công chức biến đổi 

không lớn, phù hợp với  đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành. Số luợng 

cán bộ có biên chế đến 31/12/2012 trong toàn ngành Thuế Bình Định 

là 674 người, số nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

là 36 người 

Biên chế của Cục Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế 

quyết định trong tổng biên chế được giao. Số lượng cán bộ công 

chức biến động không đáng kể qua các năm. 

2.2.2. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định.  

a. Cơ cấu nguồn nhân lực theo bộ phận 

Cục thuế tỉnh Bình Định đang thực hiện cơ cấu nguồn nhân 

lực trực tuyến chức năng, theo mô hình tại Quyết định số 108/QĐ-

BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, số lượng các văn 

phòng, các cán bộ tại các văn phòng Cục thuế và Chi cục Thuế đảm 

bảo giải quyết được yêu cầu công việc. 

 b. Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 

 Cơ cấu lao động theo độ tuổi có ảnh hưởng đến hiệu quả 

công việc của tổ chức, doanh nghiệp. 

            CBCC của ngành thuế Bình Định có độ tuổi rộng, trải từ 24 

tuổi đến trên 55 tuổi. Độ tuổi cán bộ thuế từ 30 đến 50 tuổi chiếm tỷ 

trọng cao nhất, 77,74% trong tổng số cán bộ ngành Thuế Bình Định; 

độ tuổi từ 50 đến sưới 60 tuổi chiếm tỷ trọng 16,91 % trong tổng số 

cán bộ ngành Thuế Bình Định và cao gấp 4 lần độ tuổi dưới 30. Điều 

đó chứng tỏ rằng đội ngũ cán bộ công chức Thuế Bình Định đang 

ngày càng già đi, số lượng cán bộ sắp đến tuổi về hưu nhiều.  
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2.2.3. Nâng cao năng lực người lao động tại Cục Thuế 

tỉnh Bình Định 

a. Trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực 

Đội ngũ cán bộ, công chức ở đơn vị đã được đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như được trang bị 

những phương tiện phục vụ công tác phù hợp với tình hình mới. 

Chính nhờ vậy, điều kiện công tác được cải thiện, hiệu quả đem lại 

ngày một cao hơn. 

 Tuy nhiên, năng lực công tác một số còn hạn chế: tỷ trọng 

cán bộ trình độ Quản lý nhà nước chỉ chiếp 2,67 % tỷ trọng cán bộ 

thuế, phần đa số cán bộ đều có chứng chỉ tin học và tiếng Anh, cán 

bộ có trình độ trung cấp và sơ cấp còn chiếm tỷ trọng lớn 35,2%.  

b. Kĩ năng của nguồn nhân lực tại cơ quan  

 Chủ yếu CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 

quản lý thuế để đáp ứng yêu cầu công việc trước mắt của ngành. Cụ 

thể các trường hợp được cử đi học năm 2012: Cao cấp chính trị 04, 

Trung cấp chính trị hành chính: 03, QLNN ngạch chuyên viên chính: 

15, QLNN ngạch chuyên viên: 06, Kế toán nâng cao: 09, Tin học 

(các ứng dụng): 94, Các lĩnh vực, kỹ năng khác: 342. Hiện nay, tất cả 

các CBCC mới đều được bồi dưỡng nghiệp vụ do Tổng cục thuế tổ 

chức, sau mỗi chuyên đề đều được đánh giá, xếp loại qua hình thức 

kiểm tra và được cấp chứng chỉ sau khoá học. 

Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác của cán bộ được 

nâng lên một bước, có thể đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. 

c. Trình độ nhận thức nguồn nhân lực tại cơ quan 

Thực tế tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế Thành 
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phố và huyện, việc chấp hành nội quy kỉ luật cũng chưa

riêng trong giờ làm việc, một số cán bộ ra ngoài cơ quan chưa đúng 

mục đích công việc. Do vậy, cơ quan cần phải có biện pháp quản lý 

nghiêm khắc hơn để việc chấp hành nội quy của cán bộ tốt hơn. 

2.2.4. Nâng cao động cơ thúc đẩy nguồn nhân lực tại 

Cục Thuế tỉnh Bình Định 

Để khuyến khích cán bộ làm việc tích cực và gắn bó lâu dài 

với cơ quan thì yếu tố tạo động lực cho cán bộ là vô cùng quan trọng 

và cần thiết. Các yếu tố có thể tạo ra động lực cho cán bộ, nhân viên 

bao gồm: 

a. Yếu tố tiền lương 

Ngành Thuế nói chung và Cục thuế tỉnh Bình Định nói riêng cần chú 

trọng hơn nữa về tiền thưởng cho tương xứng với thành tích công 

việc của CBCC thuế. 

b. Đánh giá thành tích công việc 

Mục đích của việc đánh giá thành tích công việc của cán bộ 

công chức là để xác định được năng lực, phẩm chất nhằm phân loại 

để có thể đưa ra được những quyết định và chính sách phù hợp với 

từng loại, và cũng để cho CBCC thấy được sự công bằng của Cơ 

quan.  

c.  Môi trường làm việc 

Một môi trường làm việc đúng với sở trường, hợp với khả 

năng cống hiến và được công nhận nỗ lực - đó là điều rất quan trọng 

để giữ chân người tài.  

Lãnh đạo các Đội thuế và các Văn phòng Thuế cần quan tâm 

hơn nữa đến  chất lượng công việc và tâm tư nguyện vọng của 
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CBCC thuế. 

d. Sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp 

 Công tác quy hoạch cán bộ kế cận, bổ sung kịp thời vào các 

chức danh quản lý, thay thế một số cán bộ đến đến tuổi về nghỉ chế 

độ hoặc thuyên chuyển công tác. Tổng số cán bộ đang giữ chức chức 

vụ là 270, số cán bộ quy hoạch là 282, việc quy hoạch bổ sung đảm 

bảo kịp thời.  

  Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tạo được sử 

thăng tiến hợp lý, ngành thuế Bình Định cần sớm có những đề bạt 

thăng chức hợp lý cho những người đạt được thành tích cao trong 

công việc, để có động cơ thúc đẩy CBCC làm việc hăng hái, nhiệt 

tình hơn. 

2.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI TRONG 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC 

THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

 Thành tích về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC: 

Qua đào tạo, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức 

Thuế được nâng lên rõ rệt, số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng 

cũng tăng nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách và hiện đại hóa ngành 

thuế, yêu cầu quản lý thuế. 

Thành tích về thực hiện nhiệm vụ công tác, chuyên môn, 

nghiệp vụ:  

Số thu thuế qua các năm luôn đạt và vượt kế hoạch được 

giao. Tính đến ngày 31/12/2012 toàn ngành thuế Bình Định đã thu 

vào NSNN được: 3.286,2 tỷ đồng tiền thuế các loại; so với dự toán 

Bộ Tài chính giao đạt 125,4%; so với cùng kỳ tăng: 23,7%. Có 13/13 

đơn vị thu đạt và vượt dự toán. 
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Thành tích về tổ chức các phong trào thi đua: Ngay từ đầu 

năm, Cục Thuế đã tổ chức phát động thi đua toàn diện các phong 

trào; từng cán bộ, công chức hưởng ứng và đăng ký giao ước thi đua; 

từng phòng và Chi cục Thuế trực thuộc đăng ký phấn đấu thực hiện 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Thành tích về phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào điều hành quản lý:  

+ Năm 2010 Cấp Cục Thuế: có 5 sáng kiến được công nhận. 

Các sáng kiến, cải tiến đã góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm 

vụ thu ngân sách chung của ngành. 

+ Năm 2011, ngoài những giải pháp tổ chức thu thuế, nâng 

cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, toàn ngành đã triển 

khai 8 sáng kiến, cải tiến được cấp Cục Thuế công nhận.  

+ Năm 2012, ngoài những giải pháp tổ chức thu thuế, nâng 

cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, toàn ngành đã triển 

khai 3 sáng kiến, cải tiến được cấp Cục Thuế công nhận.  

 Thành tích trong việc xây dựng phát triển đơn vị, chăm lo đời 

sống cho cán bộ công chức:  

 + Phối hợp với tổ chức Công đoàn tăng cường xây dựng cơ 

sở vật chất, tổ chức tốt phong trào Văn hoá - văn nghệ, Thể dục - thể 

thao trong toàn ngành, tham gia các hoạt động của Tổng cục Thuế và 

của địa phương nhân các ngày lễ trong năm đạt kết quả cao.  

 + Vận động CBCC làm kinh tế gia đình, tham gia dự án vay 

vốn giải quyết việc làm của tổ chức công đoàn đúng pháp luật. 

 + Tổ chức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm 

khuyến khích vật chất để nâng cao đời sống và tính phấn đấu trong 

đội ngũ CBCC. 

Thành tích về chấp hành các chủ trương, chính sách của 
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Đảng và Nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội: Hàng năm công 

đoàn luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và hoạt động có hiệu 

quả; được đề nghị công nhận Công đoàn vững mạnh xuất sắc. Từ 

năm 2010 đến 2012 Đoàn Thanh niên cơ quan văn phòng Cục Thuế 

được Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Bình Định công nhận vững mạnh. 

2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục 

Phần đa số cán bộ có trình độ trung cấp và tuổi đời đã cao. . 

Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của một số cán bộ, công 

chức vẫn chưa cao. 

 Về nhận thức chính trị: Vẫn tồn tại một bộ phận cán bộ quản 

lý, giải quyết công việc theo kinh nghiệm, mang tính chất công 

quyền, chưa thực sự tận tụy, công tâm, khách quan giữa quyền lợi 

của Nhà nước với quyền lợi của người nộp thuế.  

 Việc phân bổ nguồn nhân lực còn nhiều điểm chưa hợp lý. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế sự phát triển 

nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Bình Định. 

a. Nguyên nhân chủ quan: 

- Việc xác định nhu cầu đào tạo vẫn chưa chú ý đến việc 

phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc của cán bộ công 

chức Thuế.  

- Về phương pháp đào tạo: Chủ yếu vẫn áp dụng các phương 

pháp đào tạo truyền thống. Chưa thuờng xuyên mở các cuộc hội 

thảo, hội nghị để trao đổi kinh nghiệm 

- Việc thực hiện các chính sách kích thích, động viên và duy 

trì phát triển các mối quan hệ lao động còn nhiều bất cập làm kìm 

hãm phát triển nguồn nhân lực. 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC thuế chủ yếu vần còn 

chú trọng về số lượng, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng. 
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- Nguồn lực cán bộ hạn chế, thiếu cơ chế khuyến khích và 

huy động nguồn lực có chất lượng cao. 

b. Nguyên nhân khách quan: 

Trình độ và ý thức tuân thủ pháp luật thuế của một bộ phận 

người nộp thuế còn chưa cao. 

Những hạn chế của cơ chế, chính sách đã ảnh hưởng đến 

hoạt động và việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp của ngành 

Thuế Bình Định. Có thể nêu lên một số vấn đề nổi bật sau: 

- Biên chế do Tổng cục Thuế phân bổ hàng năm không tăng, 

số lượng cán bộ cao tuổi nhiều và nghỉ hưu đáng kể, trung bình hai 

năm mới tuyển dụng cán bộ mới, nhưng khối lượng công việc trong 

công tác quản lý thuế luôn tăng theo tốc độ số thu ngân sách nhà 

nước và số lượng tổ chức, doanh nghiệp. 

- Khâu tổ chức các lớp bồi dưỡng còn bị động, thời gian 

thông báo mở lớp gấp rất khó khăn cho các Cục Thuế trong việc báo 

cáo, cử cán bộ đi học. 

- Khâu cấp kinh phí đào tạo bồi dưỡng còn chưa được kịp 

thời, một số lớp như Lớp bồi dưỡng công tác thanh tra, bồi dưỡng 

công chức mới vào ngành, Tổng cụ Thuế yêu cầu tổng Cục Thuế tổ 

chức trong năm nhưng kinh phí được cấp không kịp thời. 

- Các chính sách, chế độ về công tác tổ chức nhân sự chưa 

chú trọng đến phát huy năng lực của CBCC, ít khuyến khích những 

người tài năng, nhất là chưa tạo được động lực tốt cho CBCC hăng 

say, nhiệt tình, sáng tạo trong thực thi công vụ.  

-  Cơ chế quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công còn 

chậm được hoàn thiện và đổi mới dẫn đến việc hoàn thiện chính sách 

thu và quản lý thu đối với các lạo phí, lệ phí còn chưa được hoàn 

thiện, còn nhiều tồn tại, khó khăn. 
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CHƯƠNG 3 

HÒAN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

3.1. CƠ SƠ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TẠI CỤC THUẾ BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

3.1.1. Mục tiêu và chiến lược phát triển của Tổng Cục 

Thuế 

  Tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu quả phù hợp với 

yêu cầu thực thi nhiệm vụ của cơ quan thuế và định hướng phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại 

theo nguyên tắc tập trung thống nhất.  Đội ngũ công chức chuyên 

nghiệp, chuyên sâu, liêm chính. Việc kiểm tra, giám sát thực thi công 

vụ của cán bộ, công chức thuế được tăng cường. 

 Xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; 

thực hiện quản lý thuế 

bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước nhằm phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

  Cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ quản lý thuế, 

đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công 

chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, trung thực, trong sạch; tăng 

cường kiểm tra, giám sát thực thi   vụ của cán bộ, công chức thuế. 

Tỷ lệ huy động NSNN đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực 

hiện bình đẳng, công bằng xã hội. 

Thủ tục hành chính thuế được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho 
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NNT; thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan 

thuế được công khai để NNT biết và tham gia vào giám sát công 

chức thuế thực thi pháp luật thuế. 

Hoạt động tuyên truyền hỗ trợ NNT được nâng cao về chất 

lượng, phong phú về hình thức để NNT hiểu và tự nguyện tuân thủ 

pháp luật thuế. Hoạt động kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của NNT 

được tăng cừơng trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại NNT và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. 

3.1.2. Mục tiêu và chiến lược phát triển của Cục Thuế 

tỉnh Bình Định 

- Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu thuế theo dự toán hàng 

năm của trung ương và vượt dự toán địa phương 10%. 

- Hòan thành xuất sắc, tòan diện các nhiệm vụ được giao. 

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 

– 2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế giai đoạn 2011 – 2020. 

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống 

tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ thuế đúng với mục tiêu chiến 

lược và tuyên ngôn ngành thuế đó là “Minh bạch – Chuyên nghiệp 

– Liêm chính - Đổi mới”, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 

Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, các tổ chức đòan thể trong sạch 

vững mạnh. Phấn đấu 100% các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng đăng ký. 

- Tỷ lệ huy động NSNN đảm bảo nguồn lực tài chính phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần thực 

hiện bình đẳng, công bằng xã hội. 

- Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật thuế của các toỏ 

chức, cá nhân, cộng đồng xã hội nhận thức được chấp hành nghĩa vụ 
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thuế là trách nhiệm chung của tòan xã hội qua các hình thức tuyên 

truyền, hỗ trợ phong phú. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TẠI 

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.2.1. Bảo đảm số lượng đội ngũ cán bộ tại Cục Thuế 

tỉnh Bình Định 

  - Triển khai tổ chức tuyển dụng hàng năm nhằm kịp thời bổ 

sung biên chế, đảm bảo nguồn nhân lực cho cơ quan thuế . 

- Giải quyết  những khó khăn vướng mắc trong việc tinh giản 

biên chế.  

 - Để bù đắp số lao động nghỉ chế độ thì đòi hỏi cơ quan phải 

có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo hợp lý để đảm bảo hòan thành mục 

tiêu nhiệm vụ đặt ra.  

3.2.2. Hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực tại Cục Thuế 

tỉnh Bình Định  

-   Nghiên cứu, xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực theo chất 

lượng, chiều sâu; trong từng chức năng cần cơ cấu nguồn lực theo 

cấp độ (cấp cao, cấp trung, cấp chuyên viên) để đảm bảo xây dựng 

một đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có trình độ chuyên môn sâu trong 

tất cả các lĩnh vực quản lý thuế. 

- Cơ cấu tổng thể nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ 

quản lý thuế và thông lệ quốc tế, trong đó tỷ lệ công chức thuế làm 

công tác thanh tra, kiểm tra đạt 30% đến 35%. 

- Tăng cường công tác luân phiên luân, luân chuyển. 

3.2.3. Nâng cao năng lực cán bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình 

Định 

a. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ Thuế 

 Công tác đào tạo cần được đánh giá thường xuyên, cần tổ 
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chức đánh giá ngay trong khi đào tạo và ngay cả khi kết thúc quá 

trình đào tạo, cần có các bài kiểm tra để đánh giá mức độ tiếp thu các 

kiến thức của học viên. . 

b. Nâng cao kĩ năng cán bộ Thuế 

o Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của công chức trong quá 

trình làm việc 

o Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại 

ngữ: cần phải luôn cập nhật, khai thác thông tin từ 

internet, các phần mềm quản lý thuế. 

o Kỹ năng hợp tác trong công việc và giải quyết vấn đề 

a. Nâng cao nhận thức của nguồn nhân lực. 

- Giáo dục, nâng cao giá trị nghề nghiệp của cán bộ công 

chức tại cơ quan. Cán bộ sẽ làm việc tốt hơn khi nghề nghiệp của họ 

được tôn vinh, coi trọng. 

- Kiểm soát các hoạt động làm thêm của cán bộ, công chức 

có thể gây ra xung đột lợi ích và suy giảm hiệu quả trong thực thi 

công vụ.   

3.2.4. Giải pháp nâng cao động cơ thúc đẩy đội ngũ cán 

bộ tại Cục Thuế tỉnh Bình Định. 

a. Giải pháp nâng cao động cơ thúc đẩy bằng yếu tố tiền 

lương 

 Xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích kết quả thi đua 

đối với tập thể, cá nhân trong ngành Thuế.. 

 Cải tiến hình thức trả lương, chính sách tiền thưởng, 

phụ cấp, trợ cấp. 

c. Môi trường làm việc 

Tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, học hỏi, chia 

sẻ kinh nghiệm, là sân chơi để mọi người gần nhau hơn, tạo ra hiệu 
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quả làm việc tốt hơn. 

d. Giải pháp nâng cao động cơ thúc đẩy bằng phát triển 

nghề nghiệp và sự thăng tiến 

Cơ quan nên đưa ra các chính sách tạo điều kiện thuận lợi 

hơn trong cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cho CBCC. 

Đặc biệt không được phân biệt giới tính trong việc tạo cơ hội thăng 

tiến và phát triển nghề nghiệp cho CBCC. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 

 - Tăng cường hợp tác, phối hợp với các cơ quan thuế các 

nước, các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, 

hỗ trợ kĩ thuật và tìm kiếm nguồn vốn vay, vốn tài trợ cải cách và 

hiện đại hóa công tác thuế. . 

 - Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức Thuế kịp thời. 

- Khẩn trương nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chế độ 

tiền lương giai đoạn 2013-2020 cùng với các đề án liên quan, tạo 

bước đột phá trong việc tạo nguồn, bảo đảm cho cải cách tiền lương 

thu được kết quả. 

 - Lập Hội đồng Tiền lương quốc gia: Hội đồng này gồm đại 

diện ba bên (nhà nước, doanh nghiệp và công đoàn), được ủy quyền 

để định ra các nguyên tắc, điều kiện điều chỉnh mức lương. Hội đồng 

nhóm họp hai lần trong một năm để thảo luận về việc tăng lương tối 

thiểu trong cả khu vực công và khu vực tư. 

- Các sắc thuế cần được điều chỉnh nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho 

người thu nhập thấp, khuyến khích tiết kiệm, và hạn chế tiêu dùng,  
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KẾT LUẬN 

 

 Nói đến bộ máy quản lý hành chính nhà nước thì không thể 

không nói đến nhân tố con người - ở đây là cán bộ công chức. Nếu 

cán bộ công chức có năng lực, phẩm chất chính trị, chuyên môn, đạo 

đức tốt thì mọi công việc của cơ quan thực hiện nhanh chóng. Ngược 

lại, cán bộ, công chức kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tha hóa 

về lối sống, tham nhũng, sách nhiễu, cữa quyền,..thì bộ máy làm việc 

kém hiệu quả. Chính vì vậy, việc phát triển đội ngũ cán bộ Thuế là 

hết sức cần thiết, đề tài đã vận dụng lý thuyết và thực tiễn để hoàn 

thành một số nội dung: 

 - Hệ thống hóa được các lý luận liên quan đến phát triển 

nguồn nhân lực, trên cơ sở đó phân tích thực trạng công tác phát triển 

nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định. 

 -  Xác định một số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ những mặt 

hạn chế trong công tác phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình 

Định. 

 - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác 

phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế Bình Định. 

 

 


