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I VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

1
Quy định số 132-QĐ/TW 

ngày 08/3/2018 của Bộ 

Chính trị 

Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp

loại chất lượng hằng năm đối với tập

thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Đánh giá cán 

bộ, công chức

2 Quy định số 105-QĐ/TW 

ngày 19/12/2017 của Bộ 

Chính trị 

Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Tổ chức cán 

bộ

3 Quyết định 286-QĐ/TW 

ngày 08/02/2010 của Bộ 

Chính trị 

Ban hành Quy chế đánh giá cán bộ,

công chức

Đánh giá cán 

bộ, công chức

4 Quyết định 260-QĐ/TW 

ngày 02/10/2009 của Bộ 

Chính trị 

Quy định về việc thôi giữ chức vụ,

miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Tổ chức cán 

bộ

Còn hiệu 

lực

5
Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 19/5/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ

phẩm chất, năng lực và uy tín ngang

tầm nhiệm vụ 

Tổ chức cán 

bộ

6

Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 21/5/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Về cải cách chính sách tiền lương đối

với cán bộ, công chức, viên chức, lực

lượng vũ trang và người lao động

trong doanh nghiệp 

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

7
Quy định số 109- QĐ/TW 

ngày 03/01/2018 của Ban Bí 

thư 

Về công tác kiểm tra của tổ chức đảng

đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo

đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 

Kiểm tra, 

giám sát

8
Kết luận số 24/KL-TW ngày 

15/12/2017 của Bộ Chính trị 

Về nguyên tắc điều động, phân công,

bố trí công tác đối với cán bộ Trung

ương luân chuyển

Điều động, 

luân chuyển

9
Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017, Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,

hiệu quả

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

10 Quy định số 98-QĐ/TW 

ngày 07/10/2017 của Bộ 

Chính trị 

Về luân chuyển cán bộ 
Điều động, 

luân chuyển

(Từ ngày 01/01/2010 đến nay)

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
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11 Quy định số 89-QĐ/TW 

ngày 04/8/2017 của Bộ 

Chính trị 

Về khung tiêu chuẩn chức danh, định

hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ

lãnh đạo, quản lý các cấp

Đánh giá cán 

bộ, công chức

12
Quy định số 90-QĐ/TW 

ngày 4/8/2017 của Bộ Chính 

trị 

Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí

đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp

hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban

Bí thư quản lý

Đánh giá cán 

bộ, công chức

13 Thông báo Kết luận số 36-

TB/TW ngày 19/7/2017 của 

Bộ Chính trị 

Về công tác luân chuyển cán bộ
Điều động, 

luân chuyển

14 Nghị quyết số 39-NQ/TW, 

ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị 

Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội

ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

15

Quy định số 282-QĐ/TW 

ngày 01/4/2015 của Ban Bí 

thư 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ

chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên

trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -

xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

16
Nghị quyết số 32-NQ/TW 

ngày 26/5/2014 của Bộ 

Chính trị 

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất

lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý

luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo,

quản lý

Đào tạo, bồi 

dưỡng

17
Kết luận số 86-KL/TW, ngày 

24/1/2014 của Bộ Chính trị 

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán

bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc,

cán bộ khoa học trẻ

Tổ chức cán 

bộ

18 Quy định số 219-QĐ/TW, 

ngày 27/12/2013 của Ban Bí 

thư 

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ

máy cơ quan chuyên trách tham mưu,

giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

19

Quy định số 220-QĐ/TW 

ngày 27/12/2013 của Ban Bí 

thư

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ

máy cơ quan chuyên trách tham mưu,

giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ,

thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

20 Quy định số 183-QĐ/TW 

ngày 08/4/2013 của Ban Bí 

thư

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ

máy của các ban nội chính tỉnh ủy,

thành ủy trực thuộc Trung ương

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

21 Nghị quyết số 12-NQ/TW, 

ngày 16/01/2012, Hội nghị 

lần thứ 4 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng

Về một số vấn đề cấp bách về xây

dựng Đảng hiện nay

Tổ chức cán 

bộ

2
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22
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 

25/5/2012, Hội nghị lần thứ 

5 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI) 

Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 3 BCHTW về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác phòng, chống tham nhũng,

lãng phí

Tổ chức cán 

bộ

23
Kết luận số 50-KL/TW, ngày 

29/10/2012, Hội nghị lần thứ 

6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI) 

Về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới

và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước”

Tổ chức cán 

bộ

24 Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 31/10/2012, Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp

luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh

toàn diện công cuộc đổi mới

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

25 Nghị quyết số 20-NQ/TW, 

ngày 01/11/2012, Hội nghị 

lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

Về phát triển khoa học và công nghệ

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

26
Nghị quyết số 25-NQ/TW, 

ngày 3/6/2013, Hội nghị lần 

thứ 7 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI) 

Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo

của Đảng đối với công tác dân vận

trong tình hình mới

Kiểm tra, 

giám sát

27

Kết luận số 74-KL/TW, ngày 

17/10/2013, Hội nghị lần thứ 

8 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng 

Về “Tình hình kinh tế - xã hội năm

2013 và nhiệm vụ năm 2014” và

“Đánh giá tình hình thực hiện Nghị

quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội,

trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn

với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô

hình tăng trưởng”

Kiểm tra, 

giám sát

28

3. Nghị quyết số 04/NQ-TW 

ngày 30/10/2016, Hội nghị 

lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, những biểu hiện "tự diễn biến",

"tự chuyển hoá" trong nội bộ

Kiểm tra, 

giám sát

29
Nghị quyết số 05/NQ-TW 

ngày 1/11/2016, Hội nghị lần 

thứ tư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng 

Về một số chủ trương, chính sách lớn

nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng

trưởng, nâng cao chất lượng tăng

trưởng, năng suất lao động, sức cạnh

tranh của nền kinh tế

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

Nhiều lĩnh 

vực

30 Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 3/6/2017 Hội nghị lần 

thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 

Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành

một động lực quan trọng của nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

3
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31 Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 3/6/2017, Hội nghị lần 

thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng 

Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đánh giá cán 

bộ, công chức

Nhiều lĩnh 

vực

32 Nghị quyết số 12-NQ/TW 

ngày 3/6/2017, Hội nghị lần 

thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 

Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

II VĂN BẢN CỦA QUỐC 

HỘI, ỦY BAN THƯỜNG 

VỤ QUỐC HỘI

1 Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 

2
Nghị quyết số 

1130/2016/UBTVQH13 

ngày 14/01/2016 

Về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập

Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân

tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc

tỉnh

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

III VĂN BẢN CỦA CHÍNH 

PHỦ

1
Nghị định số 06/2010/NĐ-

CP ngày 25 /01/2010 
Quy định những người là công chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

2

Nghị định số 18/2010/NĐ-

CP ngày 05/3/2010 của 

Chính phủ

 Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Đào tạo, bồi 

dưỡng

Đã được

thay thế

bằng Nghị 

định số

101/2017/

NĐ-CP 

3
Nghị định số 21/2010/NĐ-

CP ngày 08/3/2010 
Về quản lý biên chế công chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

4

Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ngày 15/3/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và

quản lý công chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

5 Nghị định số 93/2010/NĐ-

CP ngày 31/8/2010 của 

Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và

quản lý công chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

4

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-18-2010-nd-cp-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-101959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-18-2010-nd-cp-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-101959.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-18-2010-nd-cp-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-101959.aspx
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6

Nghị định số 46/2010/NĐ-

CP ngày 27/4/2010 

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ

hưu đối với công chức

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

7

Nghị định số 67/2010/NĐ-

CP ngày 15/6/2010 

Quy định về chế độ, chính sách đối

với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ

nhiệm giữ các chức vụ, chức danh

theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng

cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ

chức chính trị - xã hội

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

8 Nghị định số 34/2011/NĐ-

CP ngày 17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công

chức
Xử lý kỷ luật

9

Nghị định số 66/2011/NĐ-

CP ngày 01/8/2011 

Quy định việc áp dụng Luật cán bộ,

công chức đối với chức danh lãnh đạo,

quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên do Nhà nước làm chủ

sở hữu và người được cử làm đại diện

chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại

doanh nghiệp có vốn góp của Nhà

nước

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

10
Nghị định số 112/2011/NĐ-

CP ngày 05/12/2011 
Về công chức xã, phường, thị trấn

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

11

Nghị định số 14/2012/NĐ-

CP ngày 07/3/2012 của 

Chính phủ về sửa đổi Điều 7 

Nghị định số 204/2004/NĐ-

CP ngày 14/12/2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ,

công chức, viên chức và lực lượng vũ

trang và mục I Bảng phụ cấp chức vụ

lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc

Quân đội nhân dân và Công an nhân

dân ban hành kèm theo Nghị định số

204/2004/NĐ-CP

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

12
Nghị định số 90/2012/NĐ-

CP ngày 05/11/2012 

Về tổ chức và hoạt động thanh tra

ngành Nội vụ

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

13

Nghị định số 105/2012/NĐ-

CP ngày 17/12/2012 

Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức,

viên chức

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

5
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14 Nghị định số 17/2013/NĐ-

CP ngày 19/02/2013 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 204/2004/NĐ-

CP 

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ,

công chức, viên chức và lực lượng vũ

trang

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

15

Nghị định số 204/2004/NĐ-

CP ngày 14/12/2004 

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ,

công chức, viên chức và lực lượng vũ

trang

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

Còn hiệu

lực

16
Nghị định số 29/2013/NĐ-

CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 92/2009/NĐ-

CP 

Về chức danh, số lượng, một số chế

độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức ở xã, phường, thị trấn và những

người hoạt động không chuyên trách ở

cấp xã 

Tổ chức bộ 

máy, biên chế 

Cả chế độ,

chính sách

đối với

cán bộ,

công chức

17

Nghị định số 92/2009/NĐ-

CP ngày 22/10/2009 

Về chức danh, số lượng, một số chế

độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức ở xã, phường, thị trấn và những

người hoạt động không chuyên trách ở

cấp xã 

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

Còn hiệu

lực; cả về

chế độ,

chính sách

18
Nghị định số 36/2013/NĐ-

CP ngày 22/4/2013 

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch

công chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

19

Nghị định số 34/2012/NĐ-

CP ngày 15/4/2012 
Quy định về chế độ phụ cấp công vụ

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

20

Nghị định số 73/2013/NĐ-

CP ngày 15-7-2013 

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo

hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối

với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

21
Nghị định số 150/2013/NĐ-

CP ngày 01/11/2013 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 158/2007/NĐ-

CP ngày 27/10/2007 

Quy định danh mục các vị trí công tác

và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí

công tác đối với cán bộ, công chức,

viên chức

Điều động, 

luân chuyển

6



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

22
Nghị định số 211/2013/NĐ-

CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 107/2006/NĐ-

CP ngày 22/9/2006 

Quy định xử lý trách nhiệm của người

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi

để xảy ra tham nhũng trong cơ quan,

tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ

trách

Xử lý kỷ luật

23
Nghị định số 108/2014/NĐ-

CP ngày 20/11/2014
Về chính sách tinh giản biên chế

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

24
Nghị định số 02/2015/NĐ-

CP ngày 02/01/2015 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 162/2006/NĐ-

CP ngày 28/12/2006

Về chế độ tiền lương, chế độ trang

phục đối với cán bộ, công chức, viên

chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ

ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà 

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

25

Nghị định số 09/2015/NĐ-

CP ngày 22/01/2015

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối

với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

26

Nghị định số 17/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với

cán bộ, công chức, viên chức và người

hưởng lương trong lực lượng vũ trang

có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

27

Nghị định số 26/2015/NĐ-

CP ngày 09/3/2015 

Đối với cán bộ chuyên trách công tác

ở mặt trận Tổ quốc và các tổ chức

chính trị - xã hội không đủ điều kiện

tái cử về tuổi

Tổ chức cán 

bộ

28
Nghị định số 49/2015/NĐ-

CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 134/2006/NĐ-

CP ngày 14/11/2006 

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ

sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng,

trung cấp thuộc hệ thống giáo dục

quốc dân

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

29

Nghị định số 53/2015/NĐ-

CP ngày 29/5/2015 

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

đối với cán bộ, công chức

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

30
Nghị định số 56/2015/NĐ-

CP ngày 09/6/2015 

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công

chức, viên chức

Đánh giá cán 

bộ, công chức

7



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

31

Nghị định số 97/2015/NĐ-

CP ngày 19/10/2015 

Về quản lý người giữ chức danh, chức

vụ tại doanh nghiệp là công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên mà

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

32

Nghị định số 106/2015/NĐ-

CP ngày 23/10/2015

Về quản lý người đại diện phần vốn

Nhà nước giữ các chức danh quản lý

tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm

giữ trên 50% vốn điều lệ

Tổ chức bộ 

máy, biên chế 

33
Nghị định số 110/2015/NĐ-

CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 21/2010/NĐ-

CP ngày 08/3/2010  

Về quản lý biên chế công chức
Tổ chức bộ 

máy, biên chế

34
Nghị định số 117/2016/NĐ-

CP ngày 21/7/2016 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 204/2004/NĐ-

CP ngày 14/12/2004 

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ,

công chức, viên chức và lực lượng vũ

trang

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

35
Nghị định số 88/2017/NĐ-

CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Nghị định số 56/2015/NĐ-

CP ngày 09/6/2015 

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công

chức, viên chức

Đánh giá cán 

bộ, công chức

36
Nghị định số 101/2017/NĐ-

CP ngày 01/9/2017 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức

Đào tạo, bồi 

dưỡng

37

Nghị định số 66/2018/NĐ-

CP ngày 12/5/2018 

Quy định về chế độ ưu tiên đối với

cán bộ, công chức, viên chức và người

lao động của Kiểm toán nhà nước

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

38

Nghị định số 72/2018/NĐ-

CP ngày 15/5/2018 

Quy định mức lương cơ sở đối với cán

bộ, công chức, viên chức và lực lượng

vũ trang

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

IV VĂN BẢN CỦA BỘ, 

NGÀNH TRUNG ƯƠNG

8



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

1 Thông tư liên tịch số 

03/2010/TTLT-BNV-BTC-

BLĐTB&XH ngày 

27/5/2010 hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP 

Về chức danh, số lượng, một số chế

độ, chính sách đối với cán bộ, công

chức ở xã, phường, thị trấn và những

người hoạt động không chuyên trách ở

cấp xã 

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

2
Thông tư số 07/2010/TT-

BNV ngày 26/7/2010 hướng 

dẫn thực hiện một số điều 

quy định tại Nghị định số 

21/2010/NĐ-CP ngày 

8/3/2010 của Chính phủ 

Về quản lý biên chế công chức
Tổ chức bộ 

máy, biên chế 

3

Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30/12/2010 

Quy định chi tiết một số điều về tuyển

dụng và nâng ngạch công chức của

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

4

Thông tư số 35/2010/TT-

BGDĐT ngày 14/12/2010 

Quy định danh mục các vị trí công tác

phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với

công chức, viên chức không giữ chức

vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo

dục

Điều động, 

luân chuyển

5
Thông tư số 03/2011/TT-

BNV ngày 25/01/2011 

hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 

18/2010/NĐ-CP ngày 

05/3/2010 

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Đào tạo, bồi 

dưỡng

Đã được

thay thể

bằng TT

số Thông 

tư số

01/2018/T

T-BNV 
6

Thông tư số 08/2011/TT-

BNV ngày 02/6/2011 hướng 

dẫn một số điều của Nghị 

định 06/2010/NĐ-CP 

Quy định những người là công chức
Tổ chức bộ 

máy, biên chế

7
Thông tư liên tịch số 

08/2011/TTLT-BNV-BTC 

ngày 31/8/2011 hướng dẫn 

thực hiện một số điều của 

Nghị định số 116/2010/NĐ-

CP ngày 24/12/2010 

Về chính sách đối với cán bộ, công

chức, viên chức và người hưởng lương 

trong lực lượng vũ trang công tác ở

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc

biệt khó khăn

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

9



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

8

Thông tư số 141/2011/TT-

BTC ngày 20/10/2011 

Quy định về chế độ thanh toán tiền

nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ,

công chức, viên chức, lao động hợp

đồng làm việc trong các cơ quan nhà

nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

9

Thông tư số 03/2012/TT-

BNV ngày 26/6/2012 hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 

66/NĐ-CP ngày 01/8/2011 

Quy định việc áp dụng Luật cán bộ,

công chức đối với chức danh lãnh đạo,

quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên do Nhà nước làm chủ

sở hữu và người được cử làm đại diện

chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại

doanh nghiệp có vốn góp của Nhà

nước

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

10

Thông tư số 06/2012/TT-

BNV ngày 30/10/2012 

Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn

cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công

chức xã, phường, thị trấn

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

11
Thông tư số 09/2012/TT-

BNV ngày 10/12/2012 

Quy định quy trình, nội dung thanh tra

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý

công chức, viên chức

Kiểm tra, 

giám sát

12

Thông tư số 09/2012/TT-

BTP ngày 01/9/2012 

Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm,

bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm,

cách chức, giáng chức công chức lãnh

đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành

án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các

phòng chuyên môn và tương đương

thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh

đạo Chi cục Thi hành án dân sự

Tổ chức cán 

bộ

13

Thông tư số 10/2012/TT-

BTP ngày 15/10/2012 

Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch

Chấp hành viên sơ cấp

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

14

Thông tư số 11/2012/TT-

BNV ngày 17/12/2012 

Quy định về chế độ báo cáo thống kê

và quản lý hồ sơ công chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

15 Thông tư liên tịch số 

02/2012/TTLT-BYT-BNV-

BTC ngày 19/01/2012 hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 

56/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011

Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo

nghề đối với công chức, viên chức

công tác tại các cơ sở y tế công lập

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

10



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

16
Thông tư số 05/2012/TT-

BNV ngày 24/10/2010 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30/12/2010 

Quy định chi tiết một số điều về tuyển

dụng và nâng ngạch công chức của

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày

15/3/2010 của Chính phủ vể tuyển

dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

17

Thông tư liên tịch số 

46/2012/TTLT-BTC-TTCP 

ngày 16/3/2012 

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với

cán bộ, công chức làm công tác tiếp

công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố

cáo, kiến nghị, phản ánh

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

18

Thông tư số 102/2012/TT-

BTC ngày 21/6/2012 

Quy định chế độ công tác phí cho cán

bộ, công chức Nhà nước đi công tác

ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách

Nhà nước bảo đảm kinh phí

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

19 Thông tư liên tịch số 

01/2013/TTLT-BNG-BNV-

BTC-BLĐTBXH ngày 

08/5/2013 hướng dẫn thực 

hiện Khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 48/2012/NĐ-CP 

ngày 04/ 6/2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

157/2005/NĐ-CP ngày 

23/12/2005 

Quy định một số chế độ đối với cán

bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại

cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

20 Thông tư số 05/2013/TT-

BNV ngày 25/6/2013 hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 

36/2013/NĐ-CP ngày 

22//4/2013 

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch

công chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

21 Thông tư số 06/2013/TT-

BNV ngày 17/7/2013 bãi bỏ 

Điều 19 Thông tư số 

13/2010/TT-BNV ngày 

30/12/2010 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều 

về tuyển dụng và nâng ngạch 

công chức của Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và

quản lý công chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

11



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

22

Thông tư số 07/2013/TT-

BNV ngày 31/7/2013 

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

đối với các đối tượng hưởng lương,

phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự

nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước,

tổ chức chính trị - xã hội và hội có

tính chất đặc thù

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

23

Thông tư số 08/2013/TT-

BNV ngày 31/7/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc

lương thường xuyên và nâng bậc

lương trước thời hạn đối với cán bộ,

công chức, viên chức và người lao

động

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

24

Thông tư số 13/2013/TT-

BTP ngày 13/9/2013 

Quy định tiêu chuẩn chức danh công

chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

thuộc Cục Thi hành án dân sự và Chi

cục Thi hành án dân sự

Tổ chức cán 

bộ

25

Thông tư số 26/2013/TT-

BGTVT ngày 10/9/2013 

Quy định trách nhiệm và xử lý vi

phạm đối với tổ chức, cán bộ, công

chức, viên chức ngành Giao thông vận

tải được giao nhiệm vụ trong công tác

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

đường thủy nội địa

Xử lý kỷ luật

26

Thông tư số 68/2013/TT-

BGTVT ngày 31/12/2013 

Quy định về thanh tra viên, công chức

thanh tra chuyên ngành và cộng tác

viên thanh tra ngành Giao thông vận

tải

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

27

Thông tư số 02/2014/TT-

BNV ngày 01/4/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch,

tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm

ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

28 Thông tư liên tịch số 

02/2014/TTLT-BNV-UBDT 

ngày 11/9/2014 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành 

chính sách cán bộ, công 

chức, viên chức người dân 

tộc thiểu số quy định tại 

Điều 11 Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 

14/01/2011 

Về công tác dân tộc

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

12



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

29

Thông tư số 06/2014/TT-

BNV ngày 09/8/2014 

Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ

hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

của trường trong các cơ quan nhà

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính

trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân

dân

Đào tạo, bồi 

dưỡng

30

Thông tư số 07/2014/TT-

BYT ngày 25/2/2014 

Quy định về Quy tắc ứng xử của công

chức, viên chức, người lao động làm

việc tại các cơ sở y tế

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

31
Thông tư liên tịch số 

10/2014/TTLT-BYT-BNV-

BTC-BLĐTBXH ngày 

26/02/2014 hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Quyết 

định số 73/2011/QĐ-TTg 

ngày 28/12/2011 

Về việc quy định một số chế độ phụ

cấp đặc thù đối với công chức, viên

chức, người lao động trong các cơ sở

y tế công lập và chế độ phụ cấp chống

dịch

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

32

Thông tư số 10/2014/TT-

TTCP ngày 24/11/2014 

Quy định chi tiết danh mục vị trí công

tác thanh tra của công chức trong các

cơ quan thanh tra nhà nước phải định

kỳ chuyển đổi

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

33

Thông tư số 11/2014/TT-

BNV ngày 09/10/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch,

chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn

nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công

chức chuyên ngành hành chính

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

34

Thông tư số 13/2014/TT-

BCT ngày 14/5/2014 

Quy định về hoạt động công vụ của

công chức Quản lý thị trường

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

35

Thông tư số 14/2014/TT-

BNV ngày 31/10/2014 

Quy định chức danh, mã số ngạch và

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các

ngạch công chức chuyên ngành văn

thư

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

36
Thông tư số 19/2014/TT-

BTNMT ngày 23/4/2014 

Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công

chức thanh tra chuyên ngành tài

nguyên và môi trường

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

37

Thông tư số 59/2014/TT-

BTNMT ngày 11/11/2014 

Quy định danh mục vị trí công tác và

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí

công tác đối với công chức, viên chức

ngành tài nguyên và môi trường

Điều động, 

luân chuyển

13



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

38

Thông tư số 02/2015/TT-

BNV ngày 06/3/2015 

Quy định chức danh, mã số ngạch và

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các

ngạch công chức quản lý thị trường

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

39
Thông tư số 03/2015/TT-

BNV ngày 10/3/2015 sửa 

đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 

số 13/2010/TT-BNV ngày 30 

tháng 12 năm 2010 của Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết một 

số điều về tuyển dụng và 

nâng ngạch công chức của 

Nghị định số 24/2010/NĐ-

CP ngày 15/3/2010 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và

quản lý công chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý công 

chức

40

Thông tư số 07/2015/TT-

BNV ngày 11/12/2015 

Quy định chức danh, mã số ngạch,

tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các

ngạch công chức chuyên ngành nông

nghiệp và phát triển nông thôn

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

41

Thông tư số 14/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 30/3/2015 

Quy định về thanh tra viên, công chức

thanh tra chuyên ngành và cộng tác

viên thanh tra ngành Lao động -

Thương binh và Xã hội

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

42

Thông tư số 32/2015/TT-

BNNPTNT ngày 06/10/2015 

Quy định danh mục vị trí công tác và

thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí

công tác đối với công chức, viên chức

ngành nông nghiệp và phát triển nông

thôn

Điều động, 

luân chuyển

43
Thông tư số 33/2015/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2015 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 35/2010/TT-

BGDĐT ngày 14/12/2010

Quy định danh mục các vị trí công tác

phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với

công chức, viên chức không giữ chức

vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo

dục

Điều động, 

luân chuyển

44

Thông tư số 24/2015/TT-

BKHCN ngày 16/11/2015 

Quy định về thanh tra viên, công chức

thanh tra chuyên ngành và cộng tác

viên thanh tra ngành khoa học và công

nghệ

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

45

Thông tư số 30/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 25/10/2016

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp

độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ,

công chức, viên chức và người lao

động làm công tác quản trang tại các

nghĩa trang liệt sĩ

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

14



STT
Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
Nội dung điều chỉnh Lĩnh vực Ghi chú

46
Thông tư số 05/2017/TT-

BNV ngày 15/8/2017 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 11/2014/TT-

BNV ngày 09/10/2014 và 

Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30/12/2010 

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,

bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với

các ngạch công chức chuyên ngành

hành chính và việc tổ chức thi nâng

ngạch công chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

47

Thông tư số 07/2017/TT-

BNV ngày 10/10/2017 

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền

lương đối với người làm việc trong tổ

chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp

từ ngân sách nhà nước

Chế độ, chính 

sách đối với 

cán bộ, công 

chức

48
Thông tư số 10/2017/TT-

BNV ngày 29/12/2017 

Quy định về đánh giá chất lượng bồi

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đào tạo, bồi 

dưỡng

49
Thông tư số 01/2018/TT-

BNV ngày 08/01/2018 

hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 101/2017/NĐ-

CP ngày 01/ 9/2017 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức

Đào tạo, bồi 

dưỡng

50

Thông tư số 04/2018/TT-

BNV ngày 27/3/2018 

Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay

thế và phụ cấp trách nhiệm công việc

của kế toán trưởng, phụ trách kế toán

của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực

kế toán nhà nước

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

Tổng số văn bản theo lĩnh vực:

1 Tổ chức bộ máy, biên chế 37

2 Tổ chức cán bộ 10

3

Tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức 13

4 Đào tạo, bồi dưỡng 7

5 Đánh giá cán bộ, công chức 7

6

Chế độ, chính sách đối với 

cán bộ, công chức 28

7 Điều động, luân chuyển 8

8 Kiểm tra, giám sát 5

9 Xử lý kỷ luật 3

118
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