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Phần 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. Sự cần thiết
Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành bộ định mức về hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN để phục vụ công tác quản lý và tổ
chức thực hiện các dịch vụ này. Với quan điểm, công tác xây dựng định mức là
công tác thường xuyên và lâu dài vì các yếu tố kinh tế - kỹ thuật luôn biến động
và liên tục tác động đến định mức. Do vậy nhiệm vụ xây dựng định mức cho
hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN của Bộ KH&CN đặt ra trong
giai đoạn phát triển kinh tế như hiện nay là hoàn toàn phù hợp và là yêu cầu
không thể thiếu được trong công tác quản lý của các đơn vị, bởi lẽ nó là căn cứ
pháp lý để tiến hành các nhiệm vụ:
- Xác định giá dịch vụ sự nghiệp công và giá chỉ đạo của Nhà nước.
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng đơn giá tiền lương, định biên lao động.
- Cung ứng kịp thời vật tư, lao động, tiền vốn...
- Xem xét, đánh giá chất lượng sản phẩm, công việc để từ đó tìm ra các cá
nhân điển hình tiên tiến trong lao động và tối ưu hoá dây truyền sản xuất.
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để Bộ KH&CN ra quyết định ban hành định
mức đối với hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN. Hệ thống định
mức sẽ tạo điều kiện thuận lợi và đồng thời là căn cứ quan trọng giúp cho Cục
Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN
thực tốt nhiệm vụ được giao quản lý, thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN.
1.2 Mục tiêu, yêu cầu
1.2.1 Mục tiêu
Xây dựng, ban hành được các bảng định mức hao phí chi tiết, hao phí
tổng hợp về nhân công, máy sử dụng, vật liệu cho hoạt động thông tin, thống kê
và thư viện KH&CN sát với thực tiễn của Cục Thông tin khoa học và công nghệ
quốc gia cũng như các đơn vị thuộc Bộ KH&CN.
Định mức sẽ là cơ căn và là công cụ phục vụ cho công tác quản lý chi phí,
xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công trong hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước Bộ KH&CN và
đảm bảo tính thống nhất đối với hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN.
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Làm căn cứ thuyết minh xây dựng kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và
quản lý chất lượng trong hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ
quốc gia cũng như các đơn vị thuộc Bộ KH&CN.
1.2.2 Yêu cầu
- Bảng định mức hao phí chi tiết đối với hoạt động thông tin, thống kê và
thư viện KH&CN phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Sự thống nhất giữa các loại định mức và phương pháp xây dựng định mức.
+ Xây dựng trên cơ căn các tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Bộ
KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và các đơn vị liên quan đã ban hành
hoặc thông qua cho áp dụng thực hiện.
+ Có cơ căn khoa học, tính đúng, tính đủ, đồng thời phải đảm bảo tính
trung bình tiên tiến.
+ Sát với tình hình thực tế hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN.
+ Làm cơ căn để lập định mức hao phí tổng hợp đối với hoạt động thông
tin, thống kê và thư viện KH&CN.
- Bảng định mức hao phí tổng hợp đối với hoạt động thông tin, thống kê
và thư viện KH&CN phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Xây dựng trên cơ căn bảng định mức hao phí chi tiết gồm có các thành
phần nhân công, máy sử dụng, vật liệu.
+ Là đại diện đồng thời thoả mãn về tổ chức lao động, mô hình hoạt động
sản xuất phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật và trang thiết bị hiện có của đơn vị.
+ Kết quả định mức có luận cứ khoa học về kinh tế - kỹ thuật, phù hợp
với các quy định của Nhà nước, Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
và các đơn vị đã ban hành.
+ Là căn cứ tương đối chính xác để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch,
quản lý kinh tế, tài chính và quản lý kỹ thuật.
+ Là cơ căn xây dựng dự toán và đơn giá đối với hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN có sử dụng kinh phí theo phương thức nhà nước
đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.
1.3. Căn cứ và tài liệu tham khảo xây dựng định mức
Các căn cứ và tài liệu tham khảo xây dựng định mức bao gồm:
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- Văn bản pháp quy của Nhà nước, các Bộ có liên quan đến xây dựng định
mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước
đối với hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN:
+ Luật khoa học và công nghệ 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013
của Quốc hội;
+ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ
về hoạt động thông tin KH&CN;
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định
về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ quy định
mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 02/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan nhà nước;
- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
- Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân
sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy
định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
- Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt
động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;
- Quyết định số 224/QĐ-TTKHCN ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Cục
trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia về chức năng, nhiệm vụ các phòng
trực thuộc Trung tâm giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị;
- Quyết định số 225/QĐ-TTKHCN ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Cục
trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia về chức năng, nhiệm vụ các phòng
trực thuộc Trung tâm Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ;
- Quyết định số 226/QĐ-TTKHCN ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Cục
trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia về chức năng, nhiệm vụ các phòng
trực thuộc Trung tâm Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ;
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- Quyết định số 227/QĐ-TTKHCN ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Cục
trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia về chức năng, nhiệm vụ các phòng
trực thuộc Thư viện khoa học và công nghệ Quốc gia;
- Quyết định số 319/QĐ-TTKHCN ngày 31/12/2020 của Cục trưởng Cục
Thông tin KH&CN Quốc gia về việc ban hành Quy trình thực hiện các nghiệp vụ
giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị thuộc Cục Thông tin khoa học và công
nghệ quốc gia;
- Quyết định số 320/QĐ-TTKHCN ngày 31/12/2020 của Cục trưởng Cục
Thông tin KH&CN Quốc gia về việc ban hành quy trình thực hiện các nghiệp vụ
quản trị hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ
tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;
- Quyết định số 321/QĐ-TTKHCN ngày 31/12/2020 của Cục trưởng Cục
Thông tin KH&CN Quốc gia về việc ban hành Quy trình thực hiện các nghiệp vụ
về thông tin thống kê khoa học và công nghệ thuộc Cục Thông tin khoa học và
công nghệ quốc gia;
- Quyết định số 322/QĐ-TTKHCN ngày 31/12/2020 của Cục trưởng Cục
Thông tin KH&CN Quốc gia về việc ban hành Quy trình thực hiện các nghiệp vụ
của Thư viện thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
- Các số liệu, tài liệu do các chuyên gia cung cấp và số liệu, bấm giờ,
thống kê, thu được qua khảo sát thực tế liên quan tới xây dựng định mức các
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với hoạt động thông
tin, thống kê và thư viện KHCN.
1.4. Phương pháp xây dựng định mức
Do tính chất và đặc điểm của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, phương pháp được sử dụng để xây dựng định mức hao phí chi tiết
(nguyên công) bao gồm: phương pháp khảo sát phân tích, phương pháp thống kê
kinh nghiệm, phương pháp so sánh.
- Phương pháp khảo sát phân tích: Là phương pháp xây dựng định mức
mà trong đó các tiêu hao về thời gian lao động, thời gian sử dụng máy và tiêu
hao vật liệu để thực hiện các nội dung công việc, phần tử công việc... được xác
định trên cơ căn chụp ảnh, bấm giờ và tiến hành trong điều kiện tổ chức - kỹ
thuật hiện tại của đơn vị. Số liệu quan sát thực hiện trực tiếp tại nơi làm việc sẽ
là căn cứ khoa học để phục vụ tính toán các trị số mức, bên cạnh đó trong quá
trình xây dựng mức còn phải xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới các thành phần
hao phí. Ngoài ra để đảm bảo có căn cứ kỹ thuật, định mức phải căn cứ vào các
tài liệu quy trình, quy định để xem xét và phân tích các nội dung công việc và trị
số mức cần xác định.
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+ Những nội dung công việc có thể xác định mức thời gian tiêu hao theo
biện pháp chụp ảnh, bấm giờ phải bao gồm các đặc điểm như: Đang diễn ra trên
thực tế hoặc có thể mô phỏng lại tại thời điểm khảo sát và có tính chất chu kỳ
đối với những phần tử công việc chủ yếu, thời gian thực hiện nó là hữu hạn (dưới 10 phút đối với biện pháp bấm giờ, chụp ảnh với thời lượng trên 10 phút).
+ Đây là phương pháp cơ bản trong quá trình xây dựng định mức định
mức chi tiết (nguyên công), nó không những phản ánh yêu cầu có căn cứ kỹ
thuật của định mức mà còn hoàn thiện việc tổ chức lao động, sản xuất ở nơi làm
việc.
Trên thực tế do đặc thù của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, phương pháp này chỉ áp dụng đối với những nội dung công việc có
chu kỳ thực hiện theo ngày và xuất hiện tại thời điểm tiến hành khảo sát, vì nó
phải đảm bảo thỏa mãn một số điều kiện qui định khi áp dụng.
- Phương pháp thống kê kinh nghiệm: Là phương pháp xây dựng định
mức trên cơ căn số liệu thống kê ở thời kỳ trước được tổng hợp, phân tích và kết
hợp với kinh nghiệm tích luỹ của cán bộ định mức, nhân viên kỹ thuật và cán bộ
quản lý trực tiếp sản xuất. Phương pháp này được sử dụng để tính toán xác định
trị số mức đối với những nội dung công việc mà trình tự thực hiện cũng như tiêu
hao thời gian lao động cho nó không ổn định hay nói cách khác là chu kỳ thực
hiện không phải là hàng ngày và không diễn ra tại thời điểm tiến hành khảo sát.
Do phụ thuộc vào các yếu tố như cấu trúc và độ phức tạp của thiết bị, chất lượng
và độ khó của công việc, trình độ và ý thức của người lao động, đặc điểm của tổ
chức sản xuất...các nội dung công việc thuộc dạng này không thể xác định trị số
mức bằng phương pháp khảo sát phân tích.
- Phương pháp so sánh: Phương pháp này chủ yếu là để kiểm tra lại các
kết quả định mức đã được xác định bằng các phương pháp khảo sát phân tích và
thống kê kinh nghiệm đối với những nội dung công việc. Bằng cách thông qua
so sánh nội dung các bước công việc, quá trình thi công và trình tự tiến hành,
điều kiện tổ chức sản xuất, giá trị kinh tế của các sản phẩm tương đương trong
và ngoài nước (nếu có)... sau đó hiệu chỉnh trị số mức cho phù hợp.
Tuy nhiên do đặc thù của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, phương pháp sẽ được sử dụng chủ yếu là phương pháp thống kê kinh
nghiệm và phương pháp khảo sát phân tích. Đối với phương pháp so sánh, chỉ
mang tính chất hỗ trợ để làm tăng thêm tính khoa học cho kết quả của định mức.
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Phần 2
NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC
2.1. Xây dựng công thức và đơn vị tính
2.1.1. Xây dựng công thức
2.1.1.1. Công thức xác định định mức chi tiết (nguyên công)
a) Xác định định mức chi tiết (nguyên công) bằng phương pháp khảo sát:
Tham khảo tập bài giảng về định mức lao động của trường Cao đẳng Lao
động - Xã hội, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội (năm 2000) để xây dựng công
thức khối lượng quan sát và hệ số ổn định của các thời hạn khảo sát thực tế như
dưới đây.
- Khối lượng quan sát xác định theo công thức:
Xmax
n=

+3

(1)

Xmin
Trong đó:
n: Số lần ít nhất cần khảo sát.
Xmax: Trị số lớn nhất của yếu tố ảnh hưởng.
Xmin: Trị số nhỏ nhất của yếu tố ảnh hưởng.
- Hệ số ổn định của các thời hạn khảo sát thực tế được xác định theo công
thức:
Tkmax
Hđk =

(2)
Tkmin

Trong đó:
Hđk: Hệ số ổn định theo thực tế khảo sát.
Tkmax: Thời hạn lớn nhất theo khảo sát thực tế để thực hiện một nội
dung công việc.
Tkmin: Thời hạn nhỏ nhất theo khảo sát thực tế để thực hiện một nội
dung công việc.
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- Thời gian trung bình để hoàn thành một nội dung công việc được tính
theo công thức:
T(ks)i1 + T(ks)i2 + T(ks)i3 +.....+ T(ks)in
T (kstb)i =


n

(3)

Trong đó:
T(kstb)i: Thời gian trung bình để hoàn thành nội dung công việc thứ (i).
T(ks)i1; T(ks)i2; T(ks)i3 ... T(ks)in : Thời gian để hoàn thành một nội dung
côngviệc thứ (i) lần lượt của phiếu khảo sát thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ..., thứ
n.
- Công thức tính phần trăm (%) thời gian chuẩn bị kết thúc (%Tck) đối
với công việc thực hiện theo ca làm việc (một ca 480 phút).
 Tck x 100
% Tck =



(4)

480 -  T(ck)i
Trong đó:
Tck: Thời gian chuẩn kết chung (chuẩn bị và kết thúc) của các nội
dung
công việc (đơn vị tính là phút).
- Công thức tính (%) thời gian chuẩn bị kết thúc (%Tck) đối với công việc
thực hiện theo khối lượng.
 Tck x 100
% Tck = 

(5)

 T(tn)i
Trong đó:
 Tck: Tổng thời gian chuẩn kết chung (chuẩn bị và kết thúc) của các nội
dung công việc.
T(tn)i: Là thời gian tác nghiệp của một nội dung công việc thứ (i).
- Định mức chi tiết (nguyên công) của một nội dung công việc thứ (i)
được ký hiệu (T(ks)i) được xác định theo công thức:
T(ks)i = T(tnks)i (1 + % Tck) + T(ckr)i
Trong đó:
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T(ks)i: Định mức chi tiết của một nội dung công việc thứ (i).
T(tnks)i = T(kstb)i: Là thời gian tác nghiệp của nội dung công việc thứ (i).
%Tck: Là phần trăm thời gian chuẩn kết chung của các nội dung công
việc theo phương pháp khảo sát.
T(ckr)i: Thời gian chuẩn kết riêng (nếu có) của một nội dung công việc
thứ(i) theo phương pháp khảo sát.
- Thời gian sử dụng máy trung bình của loại máy thứ (j) để hoàn thành
một nội dung công việc thứ (i) được tính theo công thức:
T(Mks)ij1 + T(Mks)ij2 + T(Mks)ij3 +....+ T(Mks)ijn
T (Mkstb)ij =



(7)
n
Trong đó:
T (Mkstb)ij: Thời gian sử dụng máy trung bình của loại máy thứ (j) để hoàn
thành nội dung công việc thứ (i).
T(Mks)ij1; T(Mks)ij2; T(Mks)ij3... T(Mks)ijn: Thời gian sử dụng máy của loại máy
thứ (j) để hoàn thành nội dung công việc thứ (i), lần lượt của phiếu khảo
sát thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ..., thứ n.
- Mức hao phí vật liệu trung bình, của vật liệu thứ (z) để hoàn thành một
nội dung công việc thứ (i) được tính theo công thức:
VL(ks)iz1 + VL (ks)iz2 + VL (ks)iz3 +....+ VL (ks)izn
VL (kstb)iz = 
(8)
n
Trong đó:
VL (kstb)iz: Mức hao phí vật liệu trung bình, của vật liệu thứ (z) để hoàn
thành nội dung công việc thứ (i).
VL (ks)iz1; VL (ks)iz2; VL (ks)iz3 ... VL (ks)izn : Hao phí vật liệu, của vật liệu
thứ (z) để hoàn thành một nội dung công việc thứ (i), lần lượt của
phiếukhảo sát thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ..., thứ n.
b) Xác định định mức chi tiết (nguyên công) bằng phương pháp thống kê, kinh nghiệm:
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- Thời gian trung bình để hoàn thành một nội dung công việc được tính
theo công thức:
T(tk)i1 + T(tk)i2 + T(tk)i3 +…+ T(tk)in
T (tktb)i =


n

(9)

Trong đó:
T(tktb)i: Thời gian trung bình để hoàn thành nội dung công việc thứ (i).
T(tk)i1; T(tk)i2; T(tk)i3… T(tk)in: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc
thứ (i), lần lượt của phiếu trưng cầu ý kiến từ thứ nhất ... đến thứ n.
- Định mức chi tiết (nguyên công) của một nội dung công việc thứ (i),
trong trường hợp xác định được các thời gian chuẩn kết, được tính theo công
thức:
T(tk)i = T(tntk)i (1 + % Tck) + T(ckr)i

(10)

Trong đó:
T(tk)i: Định mức chi tiết (nguyên công) của nội dung công việc thứ (i).
T(tntk)i = T(tktb)i: Là thời gian tác nghiệp của nội dung công việc thứ (i).
%Tck: Là phần trăm thời gian chuẩn kết chung của các nội dung công
việc theo phương pháp thống kê.
T(ckr)i: Thời gian chuẩn kết riêng (nếu có) của nội dung công việc thứ (i)
theo phương pháp thống kê.
- Thời gian sử dụng máy trung bình, của loại máy thứ (j) để hoàn thành
một nội dung công việc thứ (i) được tính theo công thức:
T(Mtk)ij1 + T(Mtk)ij2 + T(Mtk)ij3 +...+ T(Mtk)ijn
T (Mtktb)ij =



(11)
n
Trong đó:
T (Mtktb)ij: Thời gian sử dụng máy trung bình của loại máy thứ (j) để hoàn
thành nội dung công việc thứ (i).
T(Mtk)ij1; T(Mtk)ij2; T(Mtk)ij3.... T(Mtk)ijn: Thời gian sử dụng máy của loại máy
thứ (j) để hoàn thành nội dung công việc thứ (i), lần lượt của phiếu trưng
cầu ý kiến từ thứ nhất đến thứ n.
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- Hao phí vật liệu trung bình của vật liệu thứ (z) để hoàn thành một nội
dung công việc thứ (i) được tính theo công thức:
VL(tk)iz1 + VL (tk)iz 2 + VL (tk)iz3 +....+ VL (tk)izn
VL (tktb)iz =


n

(12)

Trong đó:
VL(tktb)iz: Hao phí vật liệu trung bình của vật liệu thứ (z) để hoàn thành nội
dung công việc thứ (i).
VL(tk)iz1; VL(tk)iz2; VL(tk)iz3 ….VL(tk)izn: Hao phí vật liệu thứ (z) để hoàn
thành nội dung công việc thứ (i), lần lượt của phiếu trưng cầu ý kiến từ
thứ nhất ... đến thứ n.
2.1.1.2. Công thức xác định định mức hao phí tổng hợp
- Định mức hao phí tổng hợp nhân công đối với lao động công nghệ theo
cấp bậc (s) của các nội dung công việc, tổng hợp cho bước công việc, hạng mục
công việc, được xác định bằng công thức:
ĐMNC(s) =

n



(T (nc)is x Kph) x 1/8 (13)

i 1

Trong đó:
ĐMNC(s): Định mức hao phí tổng hợp nhân công đối với lao động
côngnghệ theo cấp bậc (s) của các nội dung công việc, tổng hợp cho
bướccông việc, hạng mục công việc.
T (nc)is: Là định mức chi tiết (nguyên công) của một nội dung công việc thứ
(i) theo cấp bậc (s), xác định bằng phương pháp khảo sát (T (ks)is) hoặc
bằng phương pháp thống kê (T (tk)is), đơn vị tính được quy ra giờ.
Kph: Hệ số phối hợp của định mức tổng hợp (đối với nguyên công cần
phối hợp nhiều người, các đơn vị liên quan để thực hiện).
i = 1n: Dãy biến số của các nội dung công việc thứ (i) theo cấp bậc (s).
Hệ số 1/8: Hệ số chuyển đổi từ định mức giờ công sang ngày công.
- Định mức hao phí tổng hợp ca máy sử dụng đối với loại máy thứ (j) của
các nội dung công việc, tổng hợp cho bước công việc, hạng mục công
việc, được xác định bằng công thức:
ĐMM(j) =

n



(T(Mtb)ij x Kph) x 1/8

i 1

Trong đó:
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ĐMM(j): Định mức hao phí tổng hợp ca máy sử dụng đối với loại máy thứ
(j) của các nội dung công việc, tổng hợp cho bước công việc, hạng mục
công việc.
T(Mtb)ij: Thời gian sử dụng máy trung bình của loại máy thứ (j) để hoàn
thành một nội dung công việc thứ (i) xác định bằng phương pháp khảo sát
(T(Mkstb)ij) hoặc bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm (T(Mtktb)ij ), đơn vị
tính được quy ra giờ.
Kph: Hệ số phối hợp của định mức tổng hợp (đối với máy sử dụng cần
phối các đơn vị liên quan để thực hiện).
i = 1  n: Dãy biến số của các nội dung công việc thứ (i).
Hệ số 1/8: Hệ số chuyển đổi từ định mức giờ máy sang ca máy.
- Định mức hao phí tổng hợp vật liệu sử dụng đối với loại vật liệu thứ (z)
của các nội dung công việc, tổng hợp cho bước công việc, hạng mục công việc,
được xác định bằng công thức:
ĐMVL(z) =

n



(VL (tb)iz x Khh)

(15)

i 1

Trong đó:
ĐMVL(z): Mức hao phí tổng hợp vật liệu sử dụng đối với loại vật liệu thứ
(z) của các nội dung công việc, tổng hợp cho bước công việc, hạng mục
công việc.
VL(tb)iz: Mức hao phí vật liệu trung bình của vật liệu thứ (z) để hoàn thành
một nội dung công việc thứ (i) xác định bằng phương pháp khảo sát
(VL(kstb)iz) hoặc bằng phương pháp thống kê (VL(tktb)iz).
Khh: Hệ số hao hụt vật liệu của định mức tổng hợp.
i = 1  n: Dãy biến số của các nội dung công việc thứ (i) thuộc.
2.1.2 Xác định đơn vị tính
Đơn vị tính định mức hao phí tổng hợp hoạt động thông tin, thống kê và
thư viện KH&CN được xác định như trong bảng Bảng 2.1 dưới đây.
Mã hiệu

Danh mục định mức
ĐỊNH MỨC KTKT DỊCH VỤ THÔNG
01.00.00.00.00 TIN KH&CN
Cấp mã số ISSN cho xuất bản phẩm nhiều
01.01.00.00.00 kỳ
01.02.00.00.00

Công bố, xuất bản, in, phát hành ấn phẩm
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1 mã số ISSN
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Mã hiệu

01.02.01.00.00
01.02.02.00.00
01.02.03.00.00
01.02.04.00.00
01.02.05.00.00
01.02.06.00.00
01.02.07.00.00
01.02.08.00.00
01.02.09.00.00
01.02.10.00.00
01.03.00.00.00
01.03.01.00.00
01.03.02.00.00

01.04.00.00.00
01.04.01.00.00
01.04.02.00.00
01.05.00.00.00
01.05.01.00.00
01.05.02.00.00
01.05.03.00.00
01.06.00.00.00

Danh mục định mức
khoa học, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế
Biên soạn tin tức KH&CN sáng kiến cải tiến
trên trang techmartvietnam.vn
Biên soạn bản tin KH&CN phát hàng ngày
trên Vista
Biên soạn và xuất bản bản tin khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo
Bản tin phục vụ lãnh đạo
Thực hiện bản tin thị trường KH&CN
Biên soạn sách KH&CN thế giới
Biên soạn sách KH&CN Việt Nam
Xuất bản tạp chí.
Biên soạn và xuất bản tổng luận khoa học
công nghệ kinh tế
Biên soạn và xuất bản chuyên đề
Thông tin phổ biến kiến thức về khoa học
và công nghệ (trang VJOL)
Phát triển trang thông tin điện tử tạp chí khoa
học Việt Nam trực tuyến
Duy trì trang thông tin điện tử tạp chí khoa
học Việt Nam trực tuyến
Xây dựng, cập nhật, cung cấp, khai thác cơ
căn dữ liệu về hồ sơ công nghệ, chuyên gia
công nghệ, danh mục công nghệ

Đơn vị tính

1 tin
1 tin
1 số
1 số
1 số
1 cuốn
1 cuốn
1 số
1 số
1 số

1 tạp chí
1 biểu ghi

1 hồ sơ công
nghệ
Xây dựng, cập nhật CSDL về chuyên gia công 1 hồ sơ chuyên
nghệ
gia
Xây dựng và vận hành sàn giao dịch thông
tin, công nghệ thiết bị trực tuyến
Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ thiết bị
chào bán
1 công nghệ
Xử lý và cập nhật thông tin công nghệ thiết bị
tìm mua
1 công nghệ
Quản trị nội dung sàn giao dịch thông tin,
công nghệ và thiết bị trực tuyến
1 yêu cầu
Tổ chức hoạt động giao dịch thông tin công
1 kết nối
Xây dựng, cập nhật CSDL về hồ sơ công nghệ

13

Thuyết minh định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê và thư viện KH&CN

Mã hiệu
01.07.00.00.00
01.07.01.00.00
01.07.02.00.00
01.08.00.00.00
01.09.00.00.00
01.09.01.00.00
01.09.01.01.00

Danh mục định mức
nghệ và thiết bị
Tổ chức triển lãm KH&CN
Triển lãm thành tựu
Triển lãm trưng bày
Hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện
(Techmart)
Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin
KH&CN
Quản trị hệ thống mạng
Thiết bị định tuyến
Thiết bị chuyển mạch

01.09.01.02.00
Thiết bị an toàn an ninh
01.09.01.03.00
01.09.02.00.00

Quản trị máy chủ

Quản trị các thiết bị CNTT (Hệ thống máy
01.09.03.00.00 tính của Cục)
Tổ chức và phục vụ kỹ thuật họp trực
01.09.04.00.00 tuyến

01.10.00.00.00
01.11.00.00.00
01.12.00.00.00
01.12.01.00.00

01.12.01.01.00
01.12.01.01.01
01.12.01.01.02

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin
KH&CN
Vận hành và phát triển cổng thông tin
KH&CN
Xây dựng vận hành CSDL quốc gia về
KH&CN
Xây dựng và cập nhật CSDL nhiệm vụ
KH&CN
Xử lý thông tin KH&CN Môi trường mạng từ
các đầu mối thông tin nội bộ, ngành địa
phương
Đối với nhiệm vụ đang tiến hành
Đối với kết quả nhiệm vụ KH&CN (Nhiệm vụ
KH&CN đã hoàn thành)
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1 sự kiện
1 sự kiện
1 sự kiện

1 thiết bị định
tuyến/ năm
1 thiết bị
chuyển mạch/
năm
1 thiết bị an
toàn an ninh/
năm
1 máy chủ/
năm
1 máy tính để
bàn
1 cuộc họp
1 hệ thống
thông tin/
năm
1 cổng thông
tin/ năm

1 biểu ghi
1 biểu ghi
1 biểu ghi
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Mã hiệu
Danh mục định mức
01.12.01.01.03 Đối với ứng dụng kết quả nhiệm vụ KHCN
Xử lý thông tin nghiệp vụ KH&CN nộp trực
01.12.01.02.00 tiếp tại cục thông tin KH&CN quốc gia
Xây dựng và cập nhật CSDL công bố, tài
01.12.02.00.00 liệu KH&CN Việt Nam
Xây dựng và cập nhật thông tin CSDL tổ
01.12.03.00.00 chức KH&CN
Xây dựng và cập nhật thông tin CSDL cán
01.12.04.00.00 bộ KH&CN
ĐỊNH MỨC KTKT DỊCH VỤ THỐNG
02.00.00.00.00 KÊ KH&CN
02.01.00.00.00 Điều tra thống kê KH&CN
02.02.00.00.00 Hoạt động nghiệp vụ thống kê KH&CN
02.02.01.00.00 Báo cáo thống kê cấp quốc gia về KH&CN
Báo cáo hoạt động nghiên cứu phát triển và
02.02.02.00.00 đổi mới sáng tạo trong Doanh nghiệp
ĐỊNH MỨC KTKT DỊCH VỤ THƯ VIỆN
03.00.00.00.00 KH&CN
03.01.00.00.00 Tra cứu và cung cấp thông tin
03.01.01.00.00 Tra cứu tài liệu điện tử
Tra cứu thông tin đối với các nhiệm vụ
03.01.02.00.00 KH&CN
Tra cứu thông tin đối với các nhiệm vụ
KH&CN có nội dung thuộc danh mục bí mật
03.01.03.00.00 Nhà nước
03.02.00.00.00 Xử lý thông tin, cập nhật mục lục tài liệu
Bổ sung nguồn tin khoa học và công nghệ (tài
03.02.01.00.00 liệu giấy)
Bổ sung nguồn tin khoa học và công nghệ (tài
03.02.02.00.00 liệu điện tử)
Biên mục nguồn tin KH&CN và cập nhật
phân hệ biên mục (tài liệu in đối với sách tạp
03.02.03.00.00 chí)
Biên mục nguồn tin KH&CN và cập nhật
03.02.04.00.00 phân hệ biên mục (tài liệu điện tử)
03.03.00.00.00 Lưu trữ, bảo quản và phục chế tài liệu
03.03.01.00.00 Nhận tài liệu khoa học công nghệ
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Đơn vị tính
1 biểu ghi
1 biểu ghi
1 biểu ghi
1 biểu ghi
1 biểu ghi

1 cuộc điều
tra
1 báo cáo
1 báo cáo

1 phiếu trả lời
1 phiếu trả lời

1 phiếu trả lời
1 hợp đồng
mua tài liệu
1 hợp đồng
mua tài liệu

1 tài liệu
1 tài liệu
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Mã hiệu

Danh mục định mức

03.03.01.01.00 Đối với đề tài nghiên cứu
03.03.01.02.00 Đối với sách
03.03.01.03.00 Đối với tạp chí
03.03.02.00.00 Lưu trữ, bảo quản, phục chế tài liệu
03.03.02.01.00 Đối với đề tài nghiên cứu
03.03.02.02.00 Đối với sách

Đơn vị tính
100 quyển đề
tài
100 quyển
sách
100 quyển tạp
chí
100 quyển đề
tài
100 quyển
sách
100 quyển tạp
chí

03.03.02.03.00 Đối với tạp chí
03.04.00.00.00 Phục vụ bạn đọc tại chỗ và trực tuyến
03.04.01.00.00 Cấp thẻ bạn đọc
03.04.01.01.00 Cấp thẻ bạn đọc tại chỗ
03.04.01.01.01 Cấp thẻ đối với bạn đọc dùng thẻ đọc
1 bạn đọc
03.04.01.01.02 Cấp thẻ mượn mới (Chưa có số sổ mượn)
1 bạn đọc
03.04.01.01.03 Gia hạn thẻ mượn (đã có số sổ mượn về)
1 bạn đọc
03.04.01.02.00 Cấp tài khoản bạn đọc từ xa
03.04.01.02.01 Cấp tài khoản bạn đọc từ xa (đăng ký mới)
1 bạn đọc
03.04.01.02.02 Gia hạn tài khoản bạn đọc từ xa
1 bạn đọc
1 năm
03.04.02.00.00 Phục vụ bạn đọc tại chỗ
1 bạn đọc
03.04.03.00.00 Phục vụ bạn đọc từ xa
Bảng 2.1: Bảng danh mục và đơn vị tính định mức hao phí tổng hợp hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
2.2 Xây dựng bảng danh mục nội dung công việc
Xây dựng bảng danh mục nội dung công việc, có thể hiểu đây là một quá
trình xem xét lựa chọn và tập hợp các nội dung công việc của lao động công
nghệ theo một trình tự nhất định, phù hợp với nội dung và cơ cấu tổ chức của
quá trình hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN khoa học, tiên tiến
đang được áp dụng trên thực tế tại đơn vị. Bảng danh mục nội dung công việc
được xây dựng có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề và là cơ căn để tính toán
xây dựng các bảng định mức sau này.
Với tầm quan trọng như vậy, bảng danh mục nội dung công việc cần đạt
được các yêu cầu sau:
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- Phải thể hiện đầy đủ toàn bộ nội dung công việc của lao động công nghệ
liên quan đến hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN của đơn vị.
- Các nội dung công việc trong bảng được kết cấu theo một trình tự logic,
rõ ràng, không trùng lặp. Đồng thời phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, quy
trình hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN do các cấp có thẩm
quyền ban hành. Trong trường hợp đối với các thiết bị đưa vào sử dụng chưa có
tài liệu quy trình ban hành chính thức, có thể tham khảo và áp dụng theo tài liệu
hướng dẫn do hãng cung cấp hệ thống thiết bị khuyến nghị hoặc quy định tạm
thời do đơn vị xây dựng để áp dụng nội bộ.
- Toàn bộ nội dung công việc trong bảng được thể hiện bởi các bước công
việc và các phần tử công việc chi tiết (nằm trong bước công việc).
- Là cơ căn để xây dựng định mức hao phí chi tiết (nguyên công), hao phí
tổng hợp và đồng thời cho phép xác lập đơn giá tổng hợp.
Để đạt được các yêu cầu trên, trong quá trình xây dựng bảng danh mục
nội dung công việc đã sử dụng phương pháp khảo sát phân tích (chụp ảnh) kết
hợp với phương pháp thống kê kinh nghiệm (kinh ngiệm của cán bộ định mức,
chuyên viên và cán bộ quản lý) của đơn vị.
Trong bảng danh mục nội dung công việc, đối với mỗi công tác sẽ có số
bước công việc khác nhau, mỗi bước công việc còn được phân chia ra các phần
tử công việc nhỏ hơn để mô tả, làm rõ các nội dung công việc cần phải thực
hiện. Trong quá trình xây dựng định mức hao phí chi tiết (nguyên công), một số
các phần tử công việc có thể cần xác định trị số mức, còn lại chủ yếu là để tường
minh thêm cho các bước công việc.
Qua quá trình nghiên cứu, xem xét, bảng danh mục nội dung công việc
của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN đã được xây dựng và
được thể hiện ở bảng số 1 phần phụ lục 1. Bảng danh mục nội dung công việc
của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH& được trích ra từ bảng thống
kê nội dung công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
(Bảng số 1- phần phụ lục 2).
Trong biểu thống kê nội dung công việc thể hiện các cột như: Nội dung
công việc, chu kỳ thực hiện, số lần thực hiện trong một chu kỳ và ghi chú. Các
ký hiệu trong cột chu kỳ thực hiện được thể hiện theo quy ước: Chu kỳ là ngày
ký hiệu (Ng), tuần ký hiệu (T), tháng ký hiệu (Th), quý ký hiệu (Q), năm ký hiệu
(N).
2.3 Xây dựng định mức chi tiết (nguyên công)
Định mức chi tiết (nguyên công) là từng phần riêng biệt của quá trình
công nghệ do một hoặc một nhóm người lao động có trình độ chuyên môn nhất
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định, thực hiện liên tục với công cụ lao động nhất định tác động vào một đối
tượng cụ thể ở một nơi làm việc nhất định để hoàn thành một mục tiêu cho
trước. Một nguyên công có thể có một hoặc nhiều phần tử công việc (bước
nguyên công). Nguyên công là đơn vị cơ bản của phân công lao động, tổ chức,
kế hoạch và hạch toán sản xuất, mặt khác cũng là đối tượng chính của định mức
kinh tế kỹ thuật. Thời gian tiêu hao thực hiện một nguyên công bao gồm tổng
thời gian thực hiện các phần tử công việc trong nguyên công.
Các bảng định mức chi tiết (nguyên công) được xây dựng trên cơ căn
bảng nội dung công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN,
trong đó các bước công việc, phần tử công việc (phân tách từ bước công việc) sẽ
được tính toán xác định các trị số mức cụ thể cho một lần thực hiện.
Do tính chất đặc thù của các hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN và đặc điểm về tổ chức, quản lý của đơn vị, cũng như khả năng kiêm
nhiệm và cường độ làm việc của người lao động rất khác nhau ở các bộ phận, có
thể nói lao động công nghệ trong lĩnh vực quản trị hệ thống mạng, thiết bị công
nghệ thông tin (gồm phần cứng và phần mềm) phục vụ cho hoạt động thông tin
KH&CN, chủ yếu là kết quả của quá trình lao động trí óc. Các công việc như
quản trị hạ tầng thông tin, vận hành hệ thống thông tin, vận hành và phát triển
cổng thông tin, vận hành CSDL quốc gia về KH&CN người lao động luôn phải
tư duy trừu tượng. Hoặc như các nội dung công việc tiến hành xử lý, khắc phục
cảnh báo, sự cố, có thời gian thực hiện rất khác nhau do tính chất và độ phức tạp
của từng loại cảnh báo, sự cố hệ thống thiết bị...Nhìn chung các nội dung công
việc thuộc dạng này là lao động trí tuệ, khó đánh giá bằng phương pháp khảo sát
thông thường, do tiến độ và kết quả công việc hoàn thoàn phụ thuộc vào sự sáng
tạo, kết hợp với các yếu tố kỹ năng và kinh nghiệm.
Những công việc có thể thực hiện theo định kỳ hoặc không, nhưng thời
điểm xuất hiện công việc phải phụ thuộc vào phát sinh thực tế (không trùng với
thời điểm khảo sát). Chính vì vậy phương pháp xác định các trị số mức đối với
các nội công việc phát sinh đột xuất hoặc có chu kỳ không phải là thực hiện
hàng ngày đối với hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN được tiến
hành bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm.
Những nội dung công việc có chu kỳ thực hiện hàng ngày của hoạt động
thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, được xác định mức hao phí chi tiết
(nguyên công) thông qua phương pháp khảo sát phân tích.
Trong quá trình xây dựng mức, mỗi phương pháp được sử dụng để xác
định các trị số mức sẽ có các bước tiến hành theo nguyên tắc và quy trình mang
tính kinh điển trong lý thuyết và thực tiễn của công tác định mức.
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Các bước tiến hành xây dựng và tính toán xác định trị số mức của từng
phương pháp, sẽ được trình bày cụ thể trong các mục dưới đây, nhằm làm sáng
tỏ phương pháp cũng như chứng minh tính đúng đắn của từng trị số mức.
2.3.1 Xác định mức hao phí bằng phương pháp khảo sát phân tích
Biện pháp thực hiện của phương pháp này là quan sát trực tiếp (có thể là
chụp ảnh, bấm giờ) trình tự ngày làm việc của người lao động, tiến hành trong
các điều kiện tổ chức sản xuất hợp lý nhất trên thực tế của hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN của đơn vị. Trên cơ căn kết quả thu được, lập
bảng cân đối thời gian làm việc hợp lý. Những hao phí thời gian lao động của
nhân công, thời gian máy sử dụng, vật liệu sử dụng cần thiết cho từng nội dung
công việc, chính là cơ căn để xác định các trị số mức. Sử dụng biện pháp chụp
ảnh, bấm giờ, ngoài mục đích xác định trị số mức, còn cho phép nghiên cứu hao
phí thời gian lao động và phân tích tình hình tổ chức lao động hiện đang áp
dụng, nhằm tìm ra các yếu tố bất hợp lý để loại trừ.
Các bước thực hiện đối với phương pháp khảo sát phân tích tuần tự như
sau:
Bước 1: Chuẩn bị khảo sát
- Nghiên cứu một cách toàn diện hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN cần xây dựng mức trên cơ căn tài liệu Quy trình nghiệp vụ hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN của đơn vị, các tài liệu khuyến
nghị của các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị (trong trường hợp thiết bị mới
chưa có quy trình)... Đồng thời kết hợp với nghiên cứu tại hiện trường nơi đang
thường xuyên diễn ra các nội dung công việc thực tế hàng ngày trong quản lý
hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN của đơn vị. Kết quả nghiên
cứu phải xác định được các nội dung công việc của các tiết định mức đối với
hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, hợp lý, khoa học, cũng như
thể hiện đầy đủ về các nhu cầu về dụng cụ, thiết bị, nhân công, vật liệu để hoàn
thành nội dung công việc theo mục tiêu đã định.
- Chọn địa điểm khảo sát: Địa điểm khảo sát những nội dung công việc
thuộc hoạt động thông tin KH&CN là Phòng Quản lý Thông tin, Thống kê
KH&CN; Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; Tạp chí Thông tin và Tư
liệu - Thư viện KH&CN quốc gia; Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và
thiết bị; Trung tâm CSDL quốc gia về KH&CN. Hoạt động thống kê KH&CN là
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN. Hoạt động thư viện KH&CN là
Thư viện KH&CN quốc gia.
Đây chính là các địa điểm khảo sát cần thiết, cho phép khảo sát một số nội
dung công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN có chu
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kỳ thực hiện hàng ngày, như đã thể hiện trong bảng danh mục nội dung công
việc có thể khảo sát được. Với mục đích sao cho số liệu thu thập tại các điểm
khảo sát, sẽ phản ánh được tổ chức thực hiện hợp lý của các nội dung công việc,
kết quả làm việc tương đối chính xác của người lao động.
- Lựa chọn đối tượng quan sát:
Đối tượng quan sát gồm có các thành phần sau:
+ Loại công tác sản xuất, bao gồm các bước công việc và phần tử công
việc nhỏ hơn trong bảng danh mục nội dung công việc hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN có thể xác định trị số mức bằng phương pháp
khảo sát phân tích.
+ Máy sử dụng, bao gồm các thiết bị đầu cuối giám sát từ xa (máy tính để
bàn), máy tính xách tay, máy điện thoại và các thiết bị khác phục vụ cho hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN.
+ Nhân công, là các cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia hoạt động thông
tin, thống kê và thư viện KH&CN được chọn để quan sát, họ phải là những
người nắm vững được công việc của mình làm, có ý thức kỷ luật trong khi làm
việc, đảm bảo chất lượng công việc được giao.
- Xác định điều kiện tổ chức hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN: Bao gồm các mặt như đặc tính của công việc, đặc tính của thiết bị, kết
cấu và thành phần nhân công, phương pháp thực hiện và tổ chức sản xuất, lao
động tại nơi làm việc... Việc mô tả tỉ mỷ các điều kiện là hết sức cần thiết, vì
chất lượng của tài liệu xây dựng mức phụ thuộc nhiều vào sự đầy đủ và chính
xác của các điều kiện tổ chức kỹ thuật.
Đối với tổ chức lao động, tùy theo từng nội dung công việc mà số người
thực hiện ở mỗi nội dung có thể một người hay một nhóm người.
- Xác định khối lượng quan sát: Để xây dựng định mức đúng đắn, cần
phải tiến hành một số lần quan sát nhất định. Số lần quan sát phụ thuộc vào
nhiều yếu tố như đặc tính của quá trình quản lý, khối lượng các công việc khác
nhau, tính chất các nhân tố ảnh hưởng. Như vậy muốn phát hiện tính quy luật
của sự phụ thuộc giữa các yếu tố, số lần cần phải khảo sát được xác định theo
công thức (1).
Có thể nói, các nội dung có thể khảo sát được của hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN, đều được thực hiện trong điều kiện hệ thống thiết
bị mạng, thiết bị đầu cuối giám sát từ xa đảm bảo các điều kiện về số lượng, độ
tin cậy, năng lực xử lý... Các điều kiện trên gọi chung là năng lực của hệ thống
thiết bị, đáp ứng theo quy chuẩn của Bộ KH&CN và tương đối ổn định trong
khoảng thời gian của một kỳ kế hoạch năm (cả về cấu hình thiết bị và số lượng
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thiết bị trong một hệ thống mạng phục vụ hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN).
Xây dựng biểu mẫu phiếu khảo sát: Để có được kết quả khảo sát như
mong muốn, việc thiết kế mẫu phiếu khảo sát cũng đóng một vai trò hết sức
quan trọng. Tuỳ thuộc vào đặc điểm công việc và yêu cầu về độ chính xác của
kết quả khảo sát mà sẽ thiết kế cụ thể, về nguyên tắc phải đảm bảo tính hợp lý,
ngắn gọn dễ hiểu, dễ ghi và thuận tiện cho việc phân tích sau này.
Các yêu cầu về nội dung của phiếu khảo sát phải thể hiện được cụ thể các
đặc tính về điều kiện tổ chức, kỹ thuật của hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN như sau:
+ Cột 2 (nội dung công việc): Ghi các bước công việc, phần tử công việc
nhỏ hơn, tuỳ theo nội dung công việc cần khảo sát.
+ Cột 3 (thời gian bắt đầu): Thể hiện thời điểm bắt đầu thực hiện một nội
dung công việc.
+ Cột 4 (thời gian kết thúc): Thể hiện thời điểm kết thúc việc thực hiện
một nội dung công việc.
+ Cột 5 (độ dài thời gian): Ghi toàn bộ lượng thời gian tiêu hao kéo dài kể
từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc để thực hiện xong một nội dung
công việc.
Bên cạnh các cột thể hiện số liệu khảo sát đối với nhân công còn có các
cột (từ cột 6 - cột 9) giành cho khảo sát máy sử dụng (thời gian bắt đầu, thời
gian kết thúc, độ dài thời gian tên máy) và các cột (từ cột 10 - cột 13) giành cho
khảo sát vật liệu (tên vật liệu, quy cách, đơn vị tính, số lượng tiêu hao).
Ngoài ra, ở phía trên của bảng còn phải ghi tên của đơn vị, các thông tin
về tên người được khảo sát, chức danh, vị trí công việc, trình độ, cấp bậc, đơn
vị, địa điểm, nội dung công việc khảo sát, dụng cụ, thiết bị có liên quan tới các
nội dung cần khảo sát.
Từ các lý luận trên, phiếu khảo sát đã được thiết kế như mẫu biểu khảo sát
(biểu số 2 phần phụ lục 2) của tập thuyết minh định mức.
Bước 2: Tiến hành khảo sát
Những nội dung công việc xây dựng mức bằng phương pháp khảo sát nêu
ra ở trên có tính chất lặp lại theo chu kỳ ngày, do đó có thể sử dụng một trong
hai hình khảo sát chụp ảnh, bấm giờ, hoặc kết hợp cả hai thức để xác định các
thành phần hao phí nhân công, máy sử dụng. Đối với nội dung công việc là các
thao tác thường xuyên lặp lại có chu kỳ nhiều lần trong ngày, có thời gian tiêu
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hao cho việc hoàn thành nó tương đối ngắn, có thể áp dụng hình thức bấm giờ
để xác định mức hao phí.
Những nội dung công việc còn lại cũng có chu kỳ thực hiện hàng ngày,
nhưng không phải là các thao tác thường xuyên lặp lại có chu kỳ nhiều lần trong
ngày, đồng thời có thời gian tiêu hao lớn có thể từ vài chục phút đến hàng trăm
phút, không áp dụng được bấm giờ mà phải dùng hình thức chụp ảnh quá trình.
Đối với hình thức này, độ lâu của một lần quan sát thông thường quy định là
một ca làm việc (8 giờ). Trong trường hợp kết quả quá trình chụp ảnh đã có trị
số mức về công tác chuẩn bị - kết thúc, nghỉ ngơi và nhu cầu tự nhiên, ngừng
việc vì lý do kỹ thuật thi công thì thời hạn một lần chụp ảnh có thể nhỏ hơn một
ca làm việc.
Kết quả chụp ảnh, bấm giờ là những tài liệu ban đầu quan trọng nhất để
khởi thảo xây dựng mức hao phí chi tiết (nguyên công) tiên tiến, có tính khả thi,
cũng như nghiên cứu các biện pháp tổ chức - kỹ thuật nhằm khắc phục những
nguyên nhân gây ra tổn thất thời gian làm việc và phát hiện những nhân tố tích
cực, điển hình trong sản suất, là tiền đề cho các giải pháp nâng cao năng suất lao
động sau này đối với đơn vị. Vì vậy khi tiến hành chụp ảnh, bấm giờ cần phải có
sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn và tập huấn, cũng như vấn đề quán triệt tư tưởng, nhiệm vụ cho cán bộ định mức và xác định những công cụ dùng để đo
thời gian.
- Yêu cầu đối với khảo sát mức hao phí thời gian lao động:
+ Sự đúng đắn của việc đo thời gian.
+ Cần tập trung sự chú ý của cán bộ khảo sát vào việc theo dõi xem xét
quy trình thực hiện công việc.
+ Trong khi ghi chép nội dung cũng như kết quả của thời gian tiêu hao,
tuyệt đối cán bộ khảo sát mức không được can thiệp vào trình tự thực hiện cũng
như số lượng các nội dung công việc, kể cả trao đổi với các đối tượng khảo sát.
Nhằm tránh tình trạng kéo dài thời gian khảo sát cũng như giảm độ tin cậy của
các kết quả khảo sát.
- Dụng cụ đo thời gian cần đảm bảo:
+ Đơn giản hóa kỹ thuật đo và giảm bớt khâu tính toán ghi chép, cũng
như chỉnh lý kết quả khảo sát cho cán bộ khảo sát mức.
+ Thuận tiện khi sử dụng, không làm căng thẳng về thần kinh và thị giác
của cán bộ khảo sát mức.
+ Đối với hình thức bấm giờ, công cụ được sử dụng phổ biến nhất để đo
hao phí thời gian làm việc khi quan sát là đồng hồ bấm giây. Còn đối với biện
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pháp chụp ảnh, có thể sử dụng các thiết bị để quay phim (videoclip) như máy
điện thoại hoặc máy quay phim.
Trong quá trình khảo sát, tuỳ từng tính chất công việc mà nội dung và các
đặc tính được phản ảnh vào phiếu khác nhau.
Những nội dung công việc chỉ cần một người thực hiện, sẽ ghi từng người
tham gia vào quá trình để hoàn thành nội dung công việc đó hoặc từng lần tham
gia của một người vào trong một phiếu. Công việc cần nhiều người tham gia
thực hiện cùng một lúc, nội dung công việc hoàn thành sẽ là của một nhóm,
trường hợp nếu có phần tử công việc trong nội dung này không cần cả nhóm
thực hiện, thì phải đính chính ở cột ghi chú.
Những phần tử công việc chi tiết (được chia nhỏ từ bước công việc) nếu
thấy cần thiết cũng có thể được phản ánh đầy đủ vào phiếu quan sát cùng với
thời gian bắt đầu và kết thúc thực hiện phần tử công việc chi tiết đó.
Để đảm bảo tính chính xác và khách quan của trị số mức hao phí, mỗi
phiếu khảo sát sẽ được quan sát, ghi chép độc lập nhau và cán bộ định mức cũng
như cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực của nó.
Kết quả phiếu khảo sát hao phí thời gian tác nghiệp, thời gian chuẩn kết
chung, thời gian chuẩn kết riêng (nếu có), thời gian sử dụng máy, hao phí vật
liệu của các nội dung công việc (thực hiện bằng phương pháp khảo sát phân
tích) lần lượt được thể hiện ở biểu khảo sát hao phí hoạt động thông tin, thống
kê và thư viện KH&CN (biểu số 2 phần phụ lục 2).
Cấp bậc trong phiếu khảo sát là cấp bậc yêu cầu đối với hoạt động thông
tin, thống kê và thư viện KH&CN được quy định trong các quy trình do đơn vị
quy định, ban hành.
Đối với hoạt động thông tin KH&CN và thống kê KH&CN: Các chức
danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng định mức áp dụng
theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm
2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN, bao gồm: Nghiên cứu
viên hạng III, kỹ sư hạng III.
Đối với hoạt động thư viện KH&CN: Các chức danh lao động trong thành
phần hao phí nhân công của bảng định mức áp dụng theo Thông tư liên tịch số
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 05 năm 2015 quy định mã số
và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Thư viện viên hạng III.
Trường hợp các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công
không có trong Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01
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tháng 10 năm 2014 và Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 19 tháng 05 năm 2015 thì áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
Bước 3: Phân tích kết quả khảo sát
- Kiểm tra số liệu đã ghi chép được, phiếu khảo sát thu được của các nội
dung công việc đều phải đảm bảo tính hợp lệ, trong đó thể hiện đầy đủ các đặc
tính về điều kiện tổ chức công việc, bước công việc của hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN, các thành phần hao phí gồm: Thời gian tiêu hao
lao động để thực hiện các nội dung công việc, thời gian sử dụng máy, hao phí
vật liệu (nếu có).
- Xác định các loại hao phí thời gian của từng nội dung trên phiếu, tổng
hợp hợp các hao phí thời gian cùng loại, đàng giá chung về tình hình sử dụng
thời gian làm việc, xác định nguyên nhân gây ra lãng phí thời gian (nếu có)...để
đưa ra kiến nghị với đơn vị.
- Thời hạn thực hiện các nội dung công việc trong các phiếu khảo sát sẽ
được xem xét và so sánh với hệ số ổn định cho phép đã quy định. Hệ số ổn định
của các thời hạn theo thực tế khảo sát được xác định theo công thức (2).
Nếu hệ số ổn định theo thực tế khảo sát (Hđk) lớn hơn hệ số ổn định quy
định (Hqđ) thì phải loại bỏ một trong hai giá trị (Tkmax) hoặc (Tkmin), giá trị nào có
số lần lặp ít nhất thì loại bỏ. Sau đó tính lại hệ số ổn định theo thực tế khảo sát
(Hđk), nếu vẫn còn lớn (Hqđ) thì tiếp tục loại bỏ cho đến khi (Hđk) nhỏ hơn hệ số
ổn định quy định (Hqđ) thì mới đạt yêu cầu. Theo phương pháp luận xây dựng
mức, tuỳ theo việc thực hiện nội dung công việc bằng thủ công hay bằng máy
móc mà hệ số ổn định quy định cho thời gian tác nghiệp được chỉ ra như trong
bảng 2.2- phần thuyết minh.
Loại sản phẩm
hay công việc

Thời gian tác nghiệp
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Hệ số ổn định
Bằng tay

Bằng máy

Thuyết minh định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê và thư viện KH&CN

Khối lượng lớn

- Dưới 5 phút

1,8

1,5

- Từ 6 đến 15 phút

1,6

1,4

- Từ 16 đến 30
phút

1,4

1,3

1,3

1,2

- Dưới 5 phút

2,0

1,6

- Từ 6 đến 15 phút

1,8

1,5

- Từ 16 đến 30
phút

1,6

1,4

1,4

1,3

- Từ 31 phút trở lên

Khối lượng nhỏ

- Từ 31 phút trở
lên
Bảng 2.2: Bảng quy định hệ số ổn định
Áp dụng công thức (2) để xác định (Hđk) của toàn bộ các nội dung công
việc trong các phiếu khảo sát, sau đó so sánh với hệ số ổn định quy định. Kết
quả cho thấy (Hđk) của thời gian tiêu hao để thực hiện các nội dung công việc
của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, phần lớn đều nằm trong
giới hạn cho phép, chỉ có một số rất ít lớn hơn hệ số ổn định đã bị loại bỏ (phải
khảo sát lại). Như vậy các số liệu hao phí về nhân công, máy sử dụng, vật liệu
(nếu có) trong biểu khảo sát hao phí hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Biểu số 2 phần phụ lục 2) sẽ là kết quả khảo sát hợp lệ và được sử
dụng để tính toán xây dựng trị số mức.
Bước 4: Tính toán mức hao phí
- Tính toán mức hao phí nhân công:
Từ kết quả các phiếu khảo sát, thời gian hao phí nhân công đối với mỗi
nội dung công việc của các phiếu khảo sát được cộng lại và chia trung bình và
gọi là trị số mức hao phí thời gian trung bình để thực hiện một nội dung công
việc. Như vậy sau khi khảo sát các đơn vị, tương ứng trị số hao phí thời gian làm
việc của một nội dung công việc thứ (i), được ký hiệu lần lượt là (T(ks)i1; T(ks)i2;
...; T(ks)in), các trị số này sẽ lại được cộng lại và chia trung bình để xác định hao
phí thời gian trung bình thực hiện một nội dung công việc thứ (i), ký hiệu
(T(kstb)i), cách xác định theo công thức (3), chi tiết cách tính được thể hiện trong
bảng tính định mức chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và
thư viện KH&CN (Bảng số 4 phần phụ lục 2).
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Trị số hao phí thời gian trung bình thực hiện một nội dung công việc thứ
(i) ký hiệu (T(kstb)i), được gọi là thời gian tác nghiệp (T(tnks)i) và tương ứng với nó
có thể có thời gian chuẩn kết riêng (Tckr).
Mức hao phí chi tiết (nguyên công) của một nội dung công việc thứ (i) ký
hiệu (T(ks)i) được tính toán theo công thức (6), trong đó (T(tnks)i) thời gian tác
nghiệp thực hiện một nội dung công việc thứ (i), phần trăm thời gian chuẩn kết
(thời gian chuẩn bị và kết thúc) của các nội dung công việc (%Tck) được xác
định theo công thức (4) đối với công việc thực hiện theo ca, theo công thức (5)
đối với công việc thực hiện theo khối lượng.
Định mức hao phí chi tiết (nguyên công) nhân công các nội dung công
việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, được xác định bằng
phương pháp khảo sát phân tích, có kết quả như đã thể hiện trong bảng định
mức hao phí chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN (Bảng số 2 phần phụ lục 1). Cấp bậc công việc (đi cùng với mức
hao phí nhân công tương ứng) trong bảng định mức hao phí chi tiết (nguyên
công) là cấp bậc yêu cầu bình quân của các đối tượng được chọn để khảo sát ghi
trên các phiếu khảo sát.
- Tính toán mức hao phí thời gian sử dụng máy:
Máy tính để bàn, máy in, máy điện thoại để bàn và các thiết bị khác để
thực hiện hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN gọi chung là máy
sử dụng. Việc tính toán mức hao phí thời gian sử dụng máy, cũng có nghĩa là
xác định thời gian cần thiết để các thiết bị đó hoàn thành các nội dung công việc
phù hợp với nhiệm vụ sản xuất theo quy trình hợp lý, chất lượng đảm bảo.
Do đặc thù của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, việc
xác định mức hao phí thời gian sử dụng máy của các thiết bị đầu cuối (máy tính,
máy in, máy điện thoại...) để thực hiện các hoạt động trên hoàn toàn dựa trên
định mức chi tiết (nguyên công) hao phí về nhân công.
Từ các thành phần thời gian hao phí chi tiết về nhân công cho một nội
dung công việc có thể suy ra các thành phần thời gian hao phí sử dụng máy:
+ Thời gian tác nghiệp (Ttn) đối với nhân công, tương ứng sẽ là thời gian
máy chạy phù hợp với nhiệm vụ được ký hiệu (TMtn), thời gian này sẽ là thời
gian máy chạy có hiệu quả (ví dụ: Thời gian sử dụng thiết bị đầu cuối giám sát
từ xa của nhân viên trong công việc theo dõi, giám sát (24/7) tình trạng hoạt
động của hệ thống máy chủ).
+ Thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu tự nhiên (tnn) thời gian ngừng việc vì lý
do kỹ thuật - thi công (ttc-kt), tương ứng sẽ là thời gian máy ngừng không tính
vào định mức.
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+ Thời gian chuẩn kết chung (Tck), thời gian chuẩn kết riêng (Tckr) đối với
nhân công, tương ứng sẽ là thời gian máy chạy không hiệu quả, hay nói cách
khác là thời gian không tác nghiệp của máy nhưng được gọi là thời gian máy
hoạt động hợp lý và được ký hiệu (TMhl).
Như vậy thời gian sử dụng máy loại thứ (j) để hoàn thành một nội dung
công việc thứ (i) trong phiếu khảo sát được ký hiệu (T(Mks)ij) đã bao gồm cả thời
gian máy hoạt động hợp lý (T(Mhl)ij) của thời gian chuẩn kết riêng (Tckr). Tương
tự như hao phí nhân công, đối với mỗi nội dung công việc, các thời gian hao phí
sử dụng máy của các lần khảo sát được cộng lại và chia trung bình và gọi là trị
số mức hao phí thời gian sử dụng máy trung bình để thực hiện một nội dung
công việc. Như vậy cùng một nội dung công việc khi khảo sát tại các đơn vị,
tương ứng có 04 trị số hao phí thời gian sử dụng máy thứ (j) của một nội dung
công việc thứ (i), lần lượt hao phí thời gian sử dụng máy của các phiếu từ thứ
nhất đến thứ bốn được ký hiệu là: T(Mks)ij1; T(Mks)ij2; T(Mks)ij3; T(Mks)ij4.
Để xác định hao phí thời gian sử dụng máy trung bình của loại máy thứ
(j), ký hiệu (T(Mkstb)ij) của các phiếu đối với một nội dung công việc thứ (i) được
xác định theo công thức (7), chi tiết cách tính được thể hiện trong bảng tính định
mức chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Bảng số 4 phần phụ lục 2). Giá trị trung bình hao phí thời gian sử
dụng của loại máy thứ (j) được coi là hao phí sử dụng máy tương ứng với mức
chi tiết (nguyên công) đối với một nội dung công việc thứ (i) và được gọi là mức
hao phí chi tiết (nguyên công) thời gian sử dụng máy.
Trên cơ căn các phân tích trên, trị số mức hao phí chi tiết (nguyên công)
thời gian máy sử dụng tương ứng với hao phí chi tiết (nguyên công ) nhân công
của các nội dung công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, xác định bằng phương pháp khảo sát phân tích đã được thể hiện trong
bảng định mức chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN (Bảng số 2 phần phụ lục 1).
- Tính toán mức hao phí vật liệu:
Qua các biểu khảo sát nội dung công việc của hoạt động thông tin, thống
kê và thư viện KH&CN cho thấy, vật liệu được sử dụng không nhiều, có sử
dụng tập trung vào các loại vật liệu chủ yếu như giấy A4, thẻ bạn đọc, hộp mực
in. Trong các vật liệu đó, giấy A4, thẻ bạn đọc là có thể xác định được số lượng
hao phí trong quá trình khảo sát, các vật liệu còn lại chúng có thể sử dụng nhiều
lần cho các nội dung công việc tương ứng và không thể khảo sát ngay được toàn
bộ hao phí của một đơn vị thứ nguyên vật liệu như (hộp mực in). Những vật liệu
sử dụng lại nhiều lần chủ yếu xác định bằng phương pháp tính toán trực tiếp
thông qua tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, kết hợp với nội suy (ví dụ: Từ lượng
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giấy tiêu hao xác định lượng hao phí mực bằng tiêu chuẩn quy định số trang có
thể in được do các hãng cung cấp mực khuyến nghị như: Trung bình 01 hộp
mực mới in được 3500 trang, còn với hộp mực đổ in được 1500 trang).
Trị số mức hao phí sử dụng vật liệu tương ứng với hao phí thời gian máy
sử dụng, hao phí nhân công các nội dung công việc của hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN (được xác định bằng phương pháp khảo sát phân
tích) có kết quả như đã thể hiện trong bảng định mức hao phí chi tiết (nguyên
công) hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN (Bảng số 2 phần phụ
lục 1). Trong đó hao phí vật liệu trung bình của vật liệu thứ (z) cho một nội
dung công việc thứ (i) (VL (tbks)iz) được tính toán xác định theo công thức (8), với
VL (ks)iz1; VL (ks)iz 2; VL (ks)iz3; VL (ks)iz4 là hao phí vật liệu lần lượt của phiếu
khảo sát thứ nhất …thứ bốn, chi tiết cách tính được thể hiện trong bảng tính
định mức chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Bảng số 4 phần phụ lục 2). Hao phí vật liệu trung bình cũng được coi
là hao phí sử dụng vật liệu tương ứng với mức hao phí chi tiết (nguyên công) để
hoàn thành một nội dung công việc thứ (i), gọi là mức hao phí sử dụng vật liệu
theo mức hao phí chi tiết (nguyên công).
2.3.2 Xác định mức hao phí bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm
Xác định mức theo phương pháp này chủ yếu dựa vào yếu tố chủ quan, áp
dụng đối với các trường hợp không trực tiếp quan sát được quá trình diễn ra trên
thực tế của sự việc tại thời điểm tiến hành khảo sát. Một số nội dung công việc
để quan sát được, phải phụ thuộc vào tính chất ngẫu nhiên của sự việc trong quá
trình xây dựng mức hao phí.
Một số nội dung công việc có số lần thực hiện trong chu kỳ một năm rất
ít, hơn nữa chúng không xuất hiện tại thời điểm xây dựng mức hao phí, do vậy
không có khả năng phân tích được một cách cụ thể điều kiện làm việc trên thực
tế của những nội dung này.
Qua nhận xét trên cho thấy, việc sử dụng phương pháp thống kê, kinh
nghiệm là tất yếu, khi mà không có khả năng sử dụng được các phương pháp
xác định mức hao phí khác có tính khoa học hơn.
Để xác định các trị số mức đối với các thành phần hao phí cho mỗi nội
dung công việc, cần tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị
Trong bước này, cũng như đối với phương pháp khảo sát phân tích, cán
bộ xây dựng định mức phải tìm hiểu các quy trình đối với hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN. Nắm được nội dung công việc cần phải xây dựng
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mức cũng như phương pháp làm việc hợp lý của từng bộ phận và của từng cán
bộ, chuyên viên tham gia hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN.
Nội dung cần chuẩn bị được cụ thể hoá như sau:
- Xác định đối tượng nghiên cứu
+ Đối với nhân công là những người trực tiếp quản lý, tham gia các hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, nắm vững được kỹ thuật công
việc của mình làm và đồng thời phải có ít nhất là ba năm kinh nghiệm đối với
những công việc đó. Ngoài ra họ là những người điển hình tiên tiến trong lao
động, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt và được quán triệt rõ ràng về mục đích và
nhiệm vụ của việc thống kê kinh nghiệm phục vụ cho công tác định mức.
+ Đối với máy sử dụng, thống kê hao phí thời gian của máy tính xách tay,
máy in, máy điện thoại và các thiết bị khác (nếu có) phục vụ cho hoạt động
thông tin, thống kê và thư viện KH&CN đã được sử dụng ở thời kỳ trước (bao
gồm cả phần mềm nếu có), có như vậy mới đảm bảo tính thực tiễn cũng như độ
chính xác của định mức.
- Xây dựng biểu mẫu thống kê: Đây là nội dung hết sức cần thiết, các biểu
mẫu thống kê phải được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, bản thân nó phải
thể hiện được sự chi tiết hoá về mặt lượng của số nội dung công việc nhưng
không rườm rà chồng chéo, dễ dàng tổng hợp và khai thác số liệu, đảm bảo đơn
giản hoá trong khi thực hiện nhưng đạt hiệu quả.
Mẫu biểu cần xây dựng, bao gồm các phiếu có nhan đề: Phiếu thống kê
hao phí của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN. Thông tin trên
phiếu gồm có: Họ tên, chức danh, trình độ, cấp bậc, đơn vị công tác của người
được trưng cầu ý kiến và nội dung công việc cần thực hiện thống kê trong hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN. Trong bảng thống kê, cột nội
dung công việc được ghi sẵn các bước công việc và công việc chi tiết (lấy từ
bảng danh mục nội dung công việc sau khi đã loại các các công việc đã được
xác định mức bằng phương pháp khảo sát phân tích).
Ngoài ra trong bảng thống kê còn có các cột đơn vị tính, thời gian tiêu hao
và cấp bậc yêu cầu (cho hao phí nhân công), đối với hao phí thời gian sử dụng
máy, có các cột đơn vị tính, tên máy, thời gian sử dụng và đối với hao phí vật
liệu, có các cột đơn vị tính, tên vật liệu, mức tiêu hao. Các mẫu phiếu này được
thể hiện qua biểu thống kê hao phí của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Biểu số 3 phần phụ lục 2).
Bước 2: Tiến hành thống kê
Các phiếu thống kê được phát cho các cán bộ, chuyên viên tham gia vào
hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN (được chọn làm đối tượng
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trưng cầu ý kiến) để họ tự ghi các nội dung trong bảng thống kê. Yêu cầu số liệu
thống kê phải đồng chất, điều đó có nghĩa là: Những đối tượng được thống kê
cùng làm một công việc, cùng cấp bậc kỹ thuật, cùng điều kiện tổ chức - kỹ
thuật. Việc thống kê phải trung thực, tường minh thời gian tác nghiệp thực tế và
các loại thời gian lãng phí. Nhằm làm bớt đi yếu tố chủ quan và sự phụ thuộc
vào tính chất ngẫu nhiên của phương pháp thống kê kinh nghiệm, số liệu thống
kê càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên do phải tối ưu hóa trong sản xuất để tiết kiệm
chi phí trong đó bao gồm cả nguồn nhân lực, thực tế tổ chức sản xuất của đơn vị
cho thấy, đa số vị trí công việc trong hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN chỉ phân công một người, thậm trí là một người kiêm nhiệm nhiều
việc. Vì vậy mỗi một bước công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN, sẽ có thể có số phiếu thống kê kinh nghiệm khác nhau, trường
hợp ít nhất là ba phiếu thống kê kinh nghiệm của ba người thuộc các đơn vị.
Trên phiếu thống kê đã được phát, đối chiếu từ các nội dung công việc,
những người được trưng cầu ý kiến sẽ ghi thống nhất các nội dung cần thiết vào
các cột trong bảng như sau:
- Đơn vị tính ghi trong các bảng thống kê kinh nghiệm là “phút” đối với
nhân công và máy sử dụng, còn đối với vật liệu thì đơn vị tính sẽ ghi theo loại
vật liệu sử dụng.
- Đối với hao phí nhân công:
+ Thời gian tiêu hao ghi trong cột hao phí là tổng thời gian cần thiết để
thực hiện một bước công việc hay một phần tử công việc, bao gồm thời gian tác
nghiệp (Ttn), thời gian chuẩn kết riêng (Tckr) và thời gian chuẩn kết (Tck), riêng
các thời gian chuẩn kết nếu làm rõ được thì ghi cụ thể.
+ Trong cột cấp bậc yêu cầu, có thể ghi cấp bậc của chức danh Cử nhân,
Kỹ sư, Cao đẳng… phù hợp và tương xứng với nội dung công việc. Trong
trường hợp một người kiêm nhiệm nhiều việc, có thể có tình trạng đối với một
số nội dung công việc, cấp bậc được dự kiến này sẽ thấp hơn cấp bậc của người
được trưng cầu ý kiến.
- Đối với thời gian sử dụng máy:
+ Các thiết bị được ghi trong cột (tên máy) là tên các thiết bị chính hoặc
các thiết bị phụ khác tham gia vào hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, ứng với các nội dung công việc. Tên các thiết bị phải có sự thống nhất
giữa các phiếu thống kê kinh nghiệm và chỉ cần thể hiện được chức năng, năng
lực, không ghi các ký hiệu hoặc mã hiệu của nó... nhằm đảm bảo thuận tiện và
linh hoạt trong việc áp dụng mức chi phí sau này.
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+ Thời gian sử dụng máy, được tính là bao gồm thời gian máy chạy phù
hợp với nhiệm vụ sản xuất và các thời gian máy ngừng hợp lý được quy định.
Trong đó thời gian máy chạy phù hợp nhiệm vụ là thời gian trực tiếp tạo ra sản
phẩm, dịch vụ và thời gian phụ không thể thiếu được như khởi động máy tính,
điều chỉnh thông số, cài đặt chương trình phần mềm công cụ...
- Đối với vật liệu: Trên cơ căn hao phí thời gian đối với nhân công và máy
sử dụng, các vật liệu sẽ được xác lập cho một lần thực hiện một nội dung công
việc. Các vật liệu phục vụ cho hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, chủ yếu là giấy A4 và hộp mực in. Mức hao phí mực in, được tính
trên cơ căn mức hao phí của giấy như đã đề cập trong phương pháp khảo sát
phân tích (trung bình cứ 01 hộp mực Laser mới in được 3500 trang, còn với hộp
mực Laser đổ in được 1500 trang), chi tiết trình bầy trong biểu thống kê hao phí
của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN (Biểu số 3 phần phụ lục
2).
Các trị số về thời gian hao phí nhân công, thời gian sử dụng máy, hao phí
vật liệu được ghi trên các phiếu phải khách quan, công tâm và hoàn toàn độc lập
giữa các cán bộ, chuyên viên được chọn làm đối tượng trưng cầu ý kiến trong
khi thống kê. Để dảm bảo tính pháp lý, các phiếu đều phải có xác nhận của người lập và người phụ trách quản lý đơn vị.
Bước 3: Phân tích và tổng hợp kết quả thống kê
Nhằm hạn chế bớt nhược điểm của phương pháp thống kê kinh nghiệm,
trong đó có nhược điểm mức đặt ra thường thấp hơn so với khả năng thực hiện
trong thực tế. Cán bộ định mức phải coi trọng việc phân tích so sánh các tài liệu
thống kê, phải kết hợp số liệu thống kê với phân tích tình hình sử dụng các loại
thời gian lao động, loại trừ các yếu tố không phù hợp với mục đích xây dựng
định mức, để đảm bảo kết quả thống kê là hợp lý và tối ưu nhất.
- Kết quả thu thập được đối với các phiếu thống kê cho thấy, nội dung
trong các phiếu thống kê kinh nghiệm đều đã được ghi đầy đủ và phù hợp với
mục đích yêu cầu của phương pháp thống kê kinh nghiệm phục vụ cho xây dựng
định mức.
- Trong các phiếu, một số phần tử công việc chi tiết được phân chia từ
bước công việc, có thể không thể hiện các trị số mức đối với các thành phần hao
phí. Bởi vì mục đích đưa các phần tử công việc này vào nội dung công việc, chỉ
nhằm làm tường minh các nội dung công việc đó một cách chi tiết hơn.
- Xuất phát từ phương pháp thống kê kinh nghiệm, trị số mức thời gian
tiêu hao về nhân công đối với các nội dung công việc bao gồm hao phí của các
loại thời gian như: Thời gian tác nghiệp (Ttn) đã tính thời gian chuẩn kết riêng
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(Tckr), chuẩn kết chung (Tck), để hoàn thành một nội dung công việc thứ (i) và
được kí hiệu (T(tk)i).
Thời gian sử dụng của loại máy thứ (j) đối với một nội dung công việc là
toàn bộ hao phí của các loại thời gian như thời gian máy chạy phù hợp với
nhiệm vụ được ký hiệu (TMtn), thời gian máy chạy tương ứng với các công việc
chuẩn kết chung (Tck) và chuẩn kết riêng (Tckr) là thời gian máy hoạt động hợp
lý ký hiệu (TMhl), gọi là thời gian sử dụng máy để hoàn thành một nội dung công
việc thứ (i), và được ký hiệu (T(Mtk)ij).
Đối với vật liệu, bao gồm vật liệu hao phí để thực hiện nội dung công việc
trong đó tương ứng với hao phí nhân công, hao phí thời gian sử dụng máy và được gọi là hao phí vật liệu đầy đủ của loại vật liệu thứ (z) để hoàn thành một nội
dung công việc thứ (i), và được ký hiệu (VL(tk)iz).
Các loại hao phí được thể hiện trong các biểu thống kê (Biểu số 3 phần
phụ lục 2), mỗi công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN, được thể hiện một phiếu và một công việc có các phiếu thống kê của
các đơn vị. Trong các phiếu thống kê, đối với mỗi công việc của hoạt động
thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, đều có các nội dung công việc như
nhau và đã được thống nhất trước khi đưa ra để trưng cầu ý kiến về trị số.
- Trên cơ căn các trị số hao phí đã thể hiện trong các biểu thống kê, có thể
xác định các thành phần hao phí như nhân công, máy sử dụng, vật liệu để hoàn
thành một nội dung công việc thứ (i) như sau:
+ Nhân công: Các trị số hao phí thời gian thực hiện một nội dung công
việc tương ứng với các phiếu thống kê, lần lượt được ký hiệu (T(tk)i1; T(tk)i2;...;
T(tk)in), được cộng lại và chia trung bình để xác định hao phí thời gian trung bình
thực hiện một nội dung công việc thứ (i), ký hiệu (T (tktb)i), cách xác định theo
công thức (9), chi tiết cách tính được thể hiện trong bảng tính định mức chi tiết
(nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN (Bảng số
4 phần phụ lục 2). Trường hợp xác định được thời gian chuẩn kết riêng (Tckr),
thời gian chuẩn kết chung (Tck), trị số hao phí thời gian thực hiện một nội dung
công việc tương ứng của các biểu thống kê ký hiệu (T(tk)i) được tính theo công
thức (10), trong đó thời gian chuẩn kết riêng (Tckr) được tính trực tiếp, thời gian
chuẩn kết chung (Tck) được tính theo tỷ lệ phần trăm và xác định theo công thức
(5). Thời gian trung bình thực hiện một nội dung công việc thứ (i) ký hiệu
(T(tktb)i) chính là thời gian tác nghiệp của một nội dung công việc thứ (i), T(tntk)i =
T(tktb)i.
Trị số mức hao phí chi tiết (nguyên công) các nội dung công việc của hoạt
động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN được xác định bằng phương pháp
thống kê kinh nghiệm, có kết quả như đã thể hiện trong bảng định mức hao phí
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chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
(Bảng số 2 phần phụ lục 1). Cấp bậc công việc đi cùng với mức hao phí nhân
công tương ứng trong bảng mức hao phí chi tiết (nguyên công), là cấp bậc yêu
cầu bình quân của các phiếu thống kê đối với từng nội dung công việc.
+ Máy sử dụng: Đối với một nội dung công việc thứ (i), hao phí thời gian
sử dụng của loại máy thứ (j) trong các phiếu thống kê lần lượt được ký hiệu:
T(Mtk)ij1; T(Mtk)ij2;...; T(Mtk)ijn. Để xác định hao phí thời gian sử dụng máy trung
bình, ký hiệu (T(Mtktb)ij) của các phiếu đối với một nội dung công việc thứ (i)
được xác định theo công thức (11) chi tiết cách tính được thể hiện trong bảng
tính định mức chi tiết (nguyên công) hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN của (Bảng số 4 phần phụ lục 2). Trị số mức hao phí chi tiết (nguyên
công) thời gian máy sử dụng tương ứng với hao phí chi tiết (nguyên công) nhân
công các nội dung công việc của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN xác định bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm, đã được thể hiện
trong bảng định mức hao phí chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN của (Bảng số 2 phần phụ lục 1).
+ Đối với vật liệu, hao phí trung bình của loại vật liệu thứ (z) để hoàn
thành một nội dung công việc thứ (i) ký hiệu (VL(tktb)iz ), được xác định theo
công thức (12), trong đó VL (tk)iz1; VL (tk)iz2;...; VL (tk)izn là hao phí của loại vật
liệu thứ (z) để hoàn thành một nội dung công việc thứ (i), được thể hiện lần lượt
trong các phiếu thống kê, chi tiết cách tính được thể hiện trong bảng tính định
mức chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Bảng số 4 phần phụ lục 2). Kết quả tính toán các trị số mức hao phí
vật liệu theo phương pháp thống kê kinh nghiệm được thể hiện ở bảng định mức
hao phí chi tiết (nguyên công) của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Bảng số 2 phần phụ lục 1).
- Bảng định mức hao phí chi tiết (nguyên công) hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN, được phân chia thành ba phần tương ứng với ba
hoạt động hoạt động thông tin KH&CN, hoạt động thống kê KH&CN và hoạt
động thư viện KH&CN. Trong mỗi hoạt động lại được chia thành các loại công
tác khác nhau. Trong các công tác lại được phân chia thành các bước công việc
và phẩn tử công việc, tương ứng là các tiết định mức bước công việc, phần tử
công việc (nếu có) để thuận tiện cho quá trình xây dựng bảng định mức tổng hợp
sau này.
Ngoài ra, các cột trong bảng được xắp xếp để phù hợp với việc tính toán
mức hao phí tổng hợp, gồm có các cột như:
+ Cột nội dung công việc, thể hiện các bước công việc và phần tử công
việc.
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+ Cột nhân công: Trong đó được chia ra các cột như cột trị số mức, là
mức trung bình của các lần thực hiện đối với một nội dung công việc, đơn vị
tính là phút. Cột cấp bậc yêu cầu.
+ Cột hao phí máy sử dụng: Trong đó có cột tên các loại máy và thông số
kỹ thuật của từng loại máy, cột trị số mức hao phí (đơn vị tính là phút) là trung
bình cộng của các lần hao phí thời gian sử dụng máy tương ứng với hao phí thời
gian của các lần thực hiện để hoàn thành một nội dung công việc theo mục tiêu
đã định.
+ Hao phí vật liệu: Trong đó có cột tên và quy cách của từng loại vật liệu,
cột đơn vị tính ghi theo vật liệu sử dụng và trị số mức tiêu hao vật liệu cũng là
trung bình cộng của các lần tiêu hao vật liệu tương ứng với các lần thực hiện để
hoàn thành một nội dung công việc theo mục tiêu đã định.
2.4 Xây dựng định mức hao phí tổng hợp
Tiêu hao lao động, máy sử dụng, vật liệu để sản xuất một đơn vị sản phẩm
(hoặc hoàn thành một khối lượng công việc) đạt tiêu chuẩn chất lượng trong
điều kiện tổ chức kỹ thuật nhất định, được xác định đầy đủ thông qua mức tổng
hợp. Chính vì vậy mức tổng hợp đóng một vai trò quan trọng đối với công tác
quản lý của đơn vị như:
- Là cơ căn để lập kế hoạch lao động, tổ chức, tuyển và sử dụng lao động
phù hợp với quy trình công nghệ, mô hình sản xuất, nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh...
- Là cơ căn để xây dựng giá sản phẩm và phân phối thu nhập gắn với năng
suất, chất lượng và kết quả công việc của người lao động cũng như hiệu quả sản
xuất kinh doanh của toàn đơn vị...
2.4.1 Xây dựng định mức hao phí tổng hợp nhân công
Định mức hao phí tổng hợp nhân công đối với lao động công nghệ ký
hiệu (Tcn) cho một công đoạn (bước công việc, công việc) được tính trực tiếp
trên cơ căn định mức hao phí chi tiết nhân công của các nội dung công việc
thuộc một bước công việc, công việc tương ứng. Đơn vị đo của định mức hao
phí chi tiết đối với nhân công là “phút”, còn đơn vị đo của định mức hao phí
tổng hợp nhân công theo công đoạn là “công”.
Tuỳ theo cách tổng hợp, có thể là tổng hợp mức hao phí nhân công của
các nội dung công việc là phần tử công việc thuộc một bước công việc hoặc
công việc để có được sản phẩm công đoạn bước công việc hoặc công việc.
Khi tổng hợp toàn bộ các mức hao phí nhân công của các nội dung công
việc là phần tử công việc hoặc nội dung công việc của các bước công việc theo
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mức hao phí tổng hợp đã xác định, sẽ được coi là mức hao phí nhân công cần
thiết để hoàn thành một đơn vị tính thứ nguyên của mức tổng hợp.
- Mức tổng hợp lao động công nghệ cấp bậc (s) theo công đoạn ký hiệu:
ĐMNC(s) của các nội dung công việc được tính theo công thức (13), công thức
này áp dụng chung cho tổng hợp theo bước công việc, công việc. Các nội dung
công việc thuộc nguyên công theo cấp bậc (s) ký hiệu (T (nc)is) của mỗi bước
công việc hoặc công việc (sau khi đã quy về đơn vị tính là giờ) sẽ tổng hợp trị số
mức nguyên công tuỳ thuộc vào các biến số (i) chạy trong khoảng i = 1  n theo
cấp bậc (s).
- Để quy về đơn vị tính của định mức tổng hợp thì các nội dung công việc
trong định mức nguyên công phải được nhân với chu kỳ, số lần thực hiện trong
một chu kỳ của nội dung công việc đó và các thông số cần chuyển đổi khác, ví
dụ như đơn vị tính thời gian “phút” của nhân công trong định mức nguyên công
chuyển sang định mức tổng hợp là “công”.
Trong biểu thống kê danh mục nội dung công việc của hoạt động thông
tin, thống kê và thư viện KH&CN (Biểu số 1 phần phụ lục 2), đã thể hiện rõ chu
kỳ và số lần thực hiện trong một chu kỳ đối với mỗi nội dung công việc. Chính
vì vậy sẽ có những chuyển đổi riêng đối với mỗi nội dung công việc và được
tính toán cụ thể như sau:
+ Các nội dung công việc có chu kỳ thực hiện hàng ngày, tuỳ thuộc vào
quy định thời gian làm việc theo giờ hành chính hay theo ca, số ca trực trong
ngày (đối với công việc làm ca) và số lần thực hiện trong một chu kỳ, số ngày
làm việc trong một năm, khi tổng hợp khối lượng làm việc trong một năm của
định mức tổng hợp được xác định là bằng: Số lần thực hiện trong một chu kỳ x
Số ngày làm việc trong năm.
Trong đó:
Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày đối với trường hợp làm việc 07
ngày trong tuần.
Số ngày làm việc trong năm: 250 ngày đối với trường hợp làm việc 05
ngày trong tuần.
+ Các nội dung công việc có chu kỳ thực hiện không phải hàng ngày, tuỳ
thuộc vào chu kỳ, số lần thực hiện trong một chu kỳ, khi tổng hợp khối lượng
làm việc trong một năm của định mức tổng hợp thì được xác định là bằng: Số
lần thực hiện trong một chu kỳ x Chu kỳ
Trong đó:
Chu kỳ = 1 nếu ký hiệu chu kỳ là N (năm)
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Chu kỳ = 4 nếu ký hiệu chu kỳ là Q (quý)
Chu kỳ = 12 nếu ký hiệu chu kỳ là Th (tháng)
Chu kỳ = 52 nếu ký hiệu chu kỳ là T (tuần)
Như vậy, toàn bộ các nội dung công việc, bước công việc của hoạt động
thông tin, thống kê và thư viện KH&CN, đã được chuyển đổi từ mức hao phí
nguyên công sang mức hao phí tổng hợp và được thể hiện như trong bảng tính
định mức tổng hợp của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
(Bảng số 5 phụ lục 2).
- Hệ số phối hợp (Kph): Khi tổng hợp mức hao phí nhân công, phải tính
đến các yếu tố không lường trước được trong quá trình phối hợp giữa các khâu
trong quá trình thực hiện các nội dung công việc. Các yếu tố không lường trước
được, được tính bằng một hệ số chuyển từ mức hao phí chi tiết sang mức hao
phí tổng hợp gọi là hệ số phối hợp (kí hiệu: Kph), trị số của hệ số chuyển đổi này
tính theo kinh nghiệm thường trong khoảng Kph = 1 1,3, tuỳ theo từng công
việc cụ thể. Cơ căn để dự kiến các hệ số (Kph) là căn cứ vào mức độ phụ thuộc
của các công việc với nhau, công việc nào bị phụ thuộc vào các công việc liên
quan khác càng nhiều thì hệ số (Kph) càng cao. Đối với hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN hầu hết các nội dung công việc và bước công việc
đều thực hiện độc lập ít phải phối hợp nhiều lao động cùng một lúc để thực hiện,
vì vậy hệ số phối hợp được chọn Kph = 1.
Chi tiết cách tính định mức tổng hợp nhân công và kết quả tính toán nhân
công tổng hợp theo cấp bậc (s) của các nội dung công việc, được thể hiện trong
bảng tính mức tổng hợp của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
(Bảng số 5 phần phụ lục 2).
Trên cơ căn bảng tính mức tổng hợp, tiếp tục tổng hợp nhân công cho
từng sản phẩm, kết quả mức hao phí nhân công tổng hợp thể hiện trong bảng
định mức tổng hợp hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN (Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN).
2.4.2 Xây dựng định mức hao phí tổng hợp máy sử dụng
Định mức hao phí tổng hợp máy sử dụng cho một bước công việc hoặc
công việc, được tính trực tiếp trên cơ căn định mức hao phí chi tiết máy sử dụng
của các nội dung công việc chi tiết thuộc một bước công việc hoặc một công
việc tương ứng. Đơn vị đo của định mức hao phí chi tiết máy sử dụng là “phút”,
còn đơn vị đo của định mức hao phí tổng hợp máy sử dụng theo công đoạn sẽ là
“ca” máy.
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- Mức tổng hợp ca máy sử dụng đối với loại máy thứ (j) của các nội dung
công việc được ký hiệu: ĐMM(j) cũng được tổng hợp đồng nhất theo đơn vị tính
của định mức hao phí tổng hợp nhân công. Điều đó có nghĩa là cũng tổng hợp
mức hao phí máy sử dụng (cho từng loại máy) của các nội dung công việc thuộc
một bước công việc, công việc theo đơn vị tính thứ nguyên của mức hao phí
tổng hợp đã xác định như đối với nhân công.
- Mức tổng hợp ca máy sử dụng đối với loại máy thứ (j) của các nội dung
công việc, có ký hiệu: ĐMM(j) được tính toán xác định theo công thức (14).
Trong đó thời gian sử dụng máy trung bình của loại máy thứ (j) để hoàn thành
một nội dung công việc thứ (i) có ký hiệu là (T(Mtb)ij), có thể là thời gian sử dụng
máy trung bình của loại máy thứ (j) để hoàn thành một nội dung công việc thứ
(i) bằng phương pháp khảo sát (T(Mkstb)ij) hoặc bằng phương pháp thống kê kinh
nghiệm (T(Mtktb)ij ). Căn cứ vào yêu cầu tổng hợp bước công việc hoặc công việc
theo đơn vị tính định mức tổng hợp đã được xác định, áp dụng công thức để
tổng hợp trị số mức máy sử dụng của loại máy thứ (j) theo các trị số mức ứng
với các biến số (i) chạy trong khoảng i = 1  n.
- Cũng như nhân công, khi chuyển từ mức hao phí chi tiết (nguyên công)
sang mức hao phí tổng hợp, hao phí tổng hợp máy sử dụng đều phải chuyển đổi
và được áp dụng như cách chuyển đổi của nhân công (nhân với các chu kỳ
tương tự như nhân công đối với mỗi nội dung công việc). Đối với mỗi bước
công việc hoặc công việc, khi tính toán định mức tổng hợp máy sử dụng theo
các đơn vị tính thứ nguyên, sẽ có chuyển đổi cụ thể và được thể hiện trong bảng
tính định mức tổng hợp của hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
(Bảng số 5 phần phụ lục 2).
- Hệ số phối hợp (Kph): Khi tính toán mức hao phí tổng hợp ca máy sử
dụng đối với loại máy thứ (j) của các nội dung công việc, phải tính đến các yếu
tố không lường trước được trong quá trình thực hiện các công việc như: Sự phối
hợp hoạt động giữa các khâu, các đơn vị, ngừng làm việc bất thường, di chuyển
của máy từ nơi làm việc này tới nơi làm việc khác... các yếu tố này được đặc
trưng bởi hệ số phối hợp được ký hiệu (Kph), Kph = 1 - 1,3. Hệ số này xác định
riêng cho từng loại máy khác nhau và chỉ được áp dụng khi tính mức hao phí
tổng hợp máy sử dụng từ mức hao phí chi tiết, được thống nhất trong doanh
nghiệp hay của ngành.
Cơ căn để dự kiến các hệ số phối hợp (Kph) của máy sử dụng, đồng thời
dựa trên hệ số (Kph) của mức hao phí nhân công và theo chức năng nhiệm vụ của
máy. Cũng như đối với nhân công, các nội dung công việc và bước công việc,
đều thực hiện độc lập ít phải phối hợp để thực hiện, vì vậy hệ số phối hợp của
máy sử dụng cũng là Kph = 1.
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- Chi tiết cách tính định mức tổng hợp máy sử dụng và kết quả tính toán
ca máy sử dụng tổng hợp theo loại máy thứ (j) của các nội dung công việc, được
thể hiện trong bảng tính mức tổng hợp của hoạt động thông tin, thống kê và thư
viện KH&CN (Bảng số 5 phần phụ lục 2).
Trên cơ căn bảng tính mức tổng hợp, tiếp tục tổng hợp máy sử dụng cho
từng công đoạn (bước công việc hoặc công việc), kết quả mức hao phí máy sử
dụng tổng hợp theo công đoạn được thể hiện trong bảng định mức tổng hợp
công đoạn hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN (Phần II - Định
mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê và thư viện KH&CN).
2.4.3 Xây dựng định mức hao phí tổng hợp vật liệu
Định mức hao phí tổng hợp vật liệu sử dụng của một bước công việc hoặc
công việc, được tính trực tiếp trên cơ căn định mức hao phí chi tiết vật liệu của
các nội dung công việc chi tiết thuộc bước công việc, công việc tương ứng. Đơn
vị tính của một loại vật liệu trong định mức hao phí chi tiết vật liệu và trong
định mức hao phí tổng hợp vật liệu thường không thay đổi, tuy nhiên có một số
vật liệu cũng cần chuyển đổi đơn vị tính cho phù hợp với đơn vị tính theo đơn
giá của vật liệu đó trên thị trường. Ví dụ: Giấy A4 trong mức chi tiết, đơn vị tính
là “tờ”, còn trong định mức tổng hợp, đơn vị tính là ram.
- Mức hao phí tổng hợp vật liệu sử dụng đối với loại vật liệu thứ (z) có ký
hiệu là (VLCĐZ), được tính toán xác định theo công thức (15). Trong đó hao phí
vật liệu sử dụng trung bình của loại vật liệu thứ (z) để hoàn thành một nội dung
công việc thứ (i) có ký hiệu là VL(tb)iz, có thể là hao phí vật liệu sử dụng trung
bình của loại vật liệu thứ (z) để hoàn thành một nội dung công việc thứ (i) bằng
phương pháp khảo sát (VL (kstb)iz) hoặc bằng phương pháp thống kê kinh nghiệm
(VL (tktb)iz). Quá trình tính toán áp dụng công thức cũng căn cứ vào yêu cầu tổng
hợp bước công việc hoặc công việc như đối với tổng hợp nhân công và máy sử
dụng. Trị số mức vật liệu sử dụng tổng hợp theo công đoạn của loại vật liệu thứ
(z), được tổng hợp từ các trị số mức tương ứng với các biến số (i) chạy trong
khoảng i = 1  n.
- Hệ số hao hụt (Khh): Vật liệu dùng trong hoạt động thông tin, thống kê
và thư viện KH&CN chủ yếu là: Giấy A4, hộp mực in,...ở một số bước công
việc (Công tác báo cáo, trình duyệt...), các công việc này thông thường là gửi
mail trước sau đó chỉnh sửa, hoàn thiện rồi mới in, vì vậy hệ số hao hụt trong
công thức (15), được xác định là: Khh =1.
- Chuyển đổi đối với vật liệu được áp dụng như cách chuyển đổi của nhân
công và máy sử dụng (nhân với các chu kỳ tương tự như nhân công đối với mỗi
nội dung công việc). Đối với mỗi bước công việc hoặc công việc, khi tính toán
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định mức tổng hợp vật liệu theo các đơn vị tính thứ nguyên, sẽ có chuyển đổi cụ
thể và được thể hiện trong bảng tính định mức tổng hợp hoạt động thông tin,
thống kê và thư viện KH&CN (Bảng số 5 phần phụ lục 2).
- Chi tiết cách tính định mức tổng hợp và kết quả tính toán vật liệu tổng
hợp theo loại vật liệu thứ (z) của các nội dung công việc, được thể hiện trong
bảng tính mức tổng hợp hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN
(Bảng số 5 phần phụ lục 2).
Trên cơ căn bảng tính mức tổng hợp, tiếp tục tổng hợp vật liệu cho từng
bước công việc hoặc công việc, kết quả hao phí vật liệu tổng hợp được thể hiện
trong bảng định mức tổng hợp hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN (Phần II - Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê
và thư viện KH&CN).
2.5 Xác định hệ số
Đối với hoạt động thông tin, thống kê và thư viện KH&CN một số công
tác cần phải xây dựng hệ số, cụ thể:
a) Bản bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Công thức tính hệ số đối với bản bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
được xác định như sau:
n



(T(btknđmst)NCi)

i 1

Hbtknđmst =

N
Trong đó:
Hbtknđmst: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của bản tin
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
T(btknđmst)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) của nội dung công việc thứ (i);
N=20: Số trang cuốn bản tin tiêu chuẩn tính định mức (Khổ giấy
A5).
b) Bản tin phục vụ lãnh đạo
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Công thức tính hệ số đối với bản bản tin phục vụ lãnh đạo được xác định
như sau:

n



(T(btpvlđ)NCi)

i 1

Hbtpvlđ =

N
Trong đó:
Hbtpvlđ: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của bản tin
phục vụ lãnh đạo;
T(btpvlđ)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
bản tin phục vụ lãnh đạo;
NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của bản tin phục vụ lãnh đạo) của nội dung công việc thứ (i);
N=25: Số trang cuốn bản tin tiêu chuẩn tính định mức (Khổ giấy
A5).
c) Bản tin thị trường KH&CN
Công thức tính hệ số đối với bản bản tin thị trường KH&CN được xác
định như sau:
n



(T(bttt)NCi)

i 1

Hbttt =

N
Trong đó:
Hbttt: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của bản tin thị
trường KH&CN;
T(bttt)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của bản
tin thị trường KH&CN;
NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của bản tin thị trường KH&CN) của nội dung công việc thứ (i);
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N=30: Số trang bản tin tiêu chuẩn tính định mức (Trang điện tử).
d) Biên soạn sách KH&CN thế giới và sách KH&CN Việt Nam
Công thức tính hệ số đối với sách KH&CN thế giới và sách KH&CN Việt
Nam được xác định như sau:

n



(T(skh&cn)NCi)

i 1

Hskh&cn =

N
Trong đó:
Hskh&cn: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của sách
KH&CN thế giới và sách KH&CN Việt Nam;
T(skh&cn)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
sách KH&CN thế giới và sách KH&CN Việt Nam;
NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của sách KH&CN thế giới và sách KH&CN Việt Nam) của nội dung công
việc thứ (i);
N=250: Số trang cuốn sách KH&CN thế giới và sách KH&CN Việt
Nam tiêu chuẩn tính định mức (Khổ giấy 16 cm x 24 cm).
e) Biên soạn và xuất bản tạp chí
Công thức tính hệ số đối với tạp chí được xác định như sau:
n



(T(tc)NCi)

i 1

Htc =

N
Trong đó:
Htc: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của tạp chí;
T(tc)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của tạp
chí;
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NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của tạp chí) của nội dung công việc thứ (i);
N=52: Số trang cuốn tạp chí tiêu chuẩn tính định mức (Khổ giấy
A4).
f) Biên soạn và xuất bản tổng luận khoa học công nghệ kinh tế
Công thức tính hệ số đối với tổng luận khoa học công nghệ kinh tế được
xác định như sau:

n



(T(tlkhcnkt)NCi)

i 1

H tlkhcnkt =

N
Trong đó:
Htlkhcnkt: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của tổng luận
khoa học công nghệ kinh tế;
T(tlkhcnkt)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
tổng luận khoa học công nghệ kinh tế;
NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của tổng luận khoa học công nghệ kinh tế) của nội dung công việc thứ (i);
N=50: Số trang cuốn tổng luận khoa học công nghệ kinh tế tiêu
chuẩn tính định mức (Khổ giấy A4).
g) Biên soạn và xuất bản chuyên đề
Công thức tính hệ số đối với chuyên đề được xác định như sau:
n



(T(cđ)NCi)

i 1

Hcđ =

N
Trong đó:
Hcđ: Hệ số tăng/ giảm nhân công và máy sử dụng của chuyên đề;
T(cđ)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
chuyên đề;
NCi: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số trang
của chuyên đề) của nội dung công việc thứ (i);
42

Thuyết minh định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê và thư viện KH&CN

N=30: Số trang cuốn chuyên đề tiêu chuẩn tính định mức (Trang
điện tử).
h) Triển lãm thành tựu
Quy mô sự kiện tiêu chuẩn tính định mức là 50 gian hàng. Trường hợp
tăng/ giảm 25 gian hàng, công thức tính hệ số đối với triển lãm thành tựu được
xác định như sau:

n



(T(tltt25)NC25i)

i 1

Htltt25 =
n



(T(tltt50)NC50i)

i 1

Trong đó:

Htltt25: Hệ số tăng/ giảm định mức (Vật liệu, nhân công, máy sử
dụng) của triển lãm thành tựu với số gian hàng cận trên liền kề/ cận dưới
liền kề;
T(tltt25)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
triển lãm thành tựu với số gian hàng cận trên liền kề/ cận dưới liền kề;
T(tltt50)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
triển lãm thành tựu với số gian hàng tiêu chuẩn tính định mức (50 gian
hàng);
NC25i: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số gian
hàng của triển lãm thành tựu với số gian hàng cận trên liền kề/ cận dưới
liền kề) của nội dung công việc thứ (i);
NC50i: Là nguyên công với số gian hàng tiêu chuẩn tính định mức
(50 gian hàng) của nội dung công việc thứ (i).
i) Triển lãm trưng bày
Quy mô sự kiện tiêu chuẩn tính định mức là 100 poster. Trường hợp tăng/
giảm 25 poster, công thức tính hệ số đối với triển lãm trưng bày được xác định
như sau:
n



(T(tltb25)NC25i)

i 1

Htltb25 =
n


i 1
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Trong đó:
Htltb25: Hệ số tăng/ giảm định mức (Vật liệu, nhân công, máy sử
dụng) của triển lãm trưng bày với số poster cận trên liền kề/ cận dưới liền
kề;
T(tltb25)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
triển lãm trưng bày với số poster cận trên liền kề/ cận dưới liền kề;
T(tltb100)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
triển lãm trưng bày với số poster tiêu chuẩn tính định mức (100 poster);
NC25i: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số
poster của triển lãm trưng bày với số poster cận trên liền kề/ cận dưới liền
kề) của nội dung công việc thứ (i);
NC100i: Là nguyên công với số poster tiêu chuẩn tính định mức
(100 poster) của nội dung công việc thứ (i).
j) Hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện (Techmart)
Quy mô sự kiện tiêu chuẩn tính định mức là 250 gian hàng. Trường hợp
tăng/ giảm 50 gian hàng, công thức tính hệ số đối với hội chợ công nghệ, tổ
chức sự kiện được xác định như sau:
n



(T(tcsk50)NC50i)

i 1

Htcsk50 =
n



(T(tcsk250)NC250i)

i 1

Trong đó:

Htcsk50: Hệ số tăng/ giảm định mức (Vật liệu, nhân công, máy sử
dụng) của hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện với số gian hàng cận trên
liền kề/ cận dưới liền kề;
T(tcsk50)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện với số gian hàng cận trên liền kề/ cận
dưới liền kề;
T(tcsk250)NCi: Thời gian để hoàn thành nội dung công việc thứ (i) của
hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện với số gian hàng tiêu chuẩn tính định
mức (250 gian hàng);
NC50i: Là nguyên công biến thiên (trị số mức thay đổi theo số gian
hàng của hội chợ công nghệ, tổ chức sự kiện với số gian hàng cận trên
liền kề/ cận dưới liền kề) của nội dung công việc thứ (i);
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NC250i: Là nguyên công với số gian hàng tiêu chuẩn tính định mức
(250 gian hàng) của nội dung công việc thứ (i).
Kết quả tính toán các hệ số trên được thể hiện trong tiểu mục e (Áp dụng
hệ số) mục 4 (Áp dụng định mức) của Phần I (Hướng dẫn chung) thuộc Định
mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê và thư viện KH&CN.

KẾT LUẬN
Nhiệm vụ xây dựng định mức hoạt động thông tin, thống kê và thư viện
KH&CN của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI), do Bộ
KH&CN giao cho NASATI đã được thực hiện kịp thời với sự phối hợp của
nhóm tư vấn xây dựng định mức. Trong quá trình triển khai định mức gặp rất
nhiều khó khăn, thời gian trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức
không được nhiều, trong khi đó công tác khảo sát thực tế để xây dựng định mức
lại thường xuyên bị gián đoạn do tác động bởi dịch Covid 19….
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Mặc dù có nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với mục tiêu
xây dựng định mức hoàn thành đúng tiến độ của Lãnh đạo Bộ KH&CN giao,
Cục Thông tin đã chủ động sáng tạo, cùng với sự ủng hộ tạo điều kiện của các
đơn vị liên quan, sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo các cấp, bản dự thảo kết quả
đã được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
Với nhiều hạn chế cả về chủ quan lẫn khách quan trong quá trình xây
dựng định mức, sai sót trong bản dự thảo là không thể tránh khỏi. Cục Thông tin
khoa học và công nghệ quốc gia rất mong được sự góp ý chân thành của các
Chuyên gia, các cấp quản lý của Bộ KH&CN để kết quả dự thảo đạt chất lượng
tốt, phù hợp với thực tế và sớm được ban hành./.
CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

46

