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Tên văn bản, 

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

I

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 viên 

chức

2 Quy định số 102-QĐ/TW 

ngày 15/11/2017 của Bộ 

Chính trị 

Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi

phạm
Xử lý kỷ luật

3
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 

viên chức

4
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

5
Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017, Hội nghị 

lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 

Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức

và quản lý, nâng cao chất lượng và

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự

nghiệp công lập

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

6
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

7 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

8
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

II

1 Luật Viên chức số 

58/2010/QH12 

2 Luật Quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên 

chức quốc phòng số 

98/2015/QH13 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC

VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Từ ngày 01/01/2012 đến nay)
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3
Nghị quyết số 522b/NQ-

UBTVQH13 ngày 16/8/2012 

về trang phục đối với cán bộ, 

công chức, viên chức ngành 

Kiểm sát và Giấy chứng 

minh Kiểm sát viên

III

1

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 

viên chức

2

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 

viên chức

3
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

4
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 viên 

chức

5

Nghị định số 19/2017/NĐ-

CP ngày 24/2/2017 

Quy định chế độ tiền lương của công

nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp

thâm niên đối với viên chức quốc

phòng 

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

6

Nghị định số 151/2016/NĐ-

CP ngày 11/11/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều về chế độ, chính

sách của Luật quân nhân chuyên

nghiệp, công nhân và viên chức quốc

phòng

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

7
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 

viên chức

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2
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8

Nghị định số 26/2016/NĐ-

CP ngày 6/4/2016 

Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối

với công chức, viên chức và người lao

động làm việc tại các cơ sở quản lý

người nghiện ma túy, người sau cai

nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội

công lập

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

9 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 viên 

chức

10

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 

viên chức

11
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 

viên chức

12
Nghị định số 108/2014/NĐ-

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

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

13
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

14
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

Chuyển đổi vị 

trí công tác

15 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 

viên chức

16

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 

viên chức

Còn hiệu

lực

3
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17

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 

viên chức

18

Nghị định số 29/2012/NĐ-

CP ngày 12/4/2012 

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý

viên chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

19
Nghị định số 27/2012/NĐ-

CP ngày 06/4/2012 

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức

và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

của viên chức

Xử lý kỷ luật

20

Nghị định số 14/2012/NĐ-

CP ngày 07/3/2012 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 

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

21

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 

viên chức

22
Nghị định số 32/2011/NĐ-

CP ngày 06/5/2011 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

nước

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

23

Nghị định số 116/2010/NĐ-

CP ngày 24/128/2010 

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 

viên chức

24

Quyết định số 1063/QĐ-TTg 

ngày 14/6/2016 

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực

cho đội ngũ công chức, viên chức các

bộ, ngành, địa phương về pháp luật

quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư

quốc tế giai đoạn 2016 - 2020 

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

25
Quyết định số 402/QĐ-TTg, 

ngày 14/3/2016

Phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức người dân

tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

4
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26

Quyết định số 04/2016/QĐ-

TTg ngày 4/2/2016 

Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức

lương cơ sở tăng thêm đối với công

chức, viên chức và người lao động

làm việc tại Ban Quản lý khu công

nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học

và Công nghệ

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

27
Quyết định số 163/QĐ-TTg 

ngày 25/1/2016 

Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng

cán bộ, công chức, viên chức giai

đoạn 2016 - 2025

Đào tạo, bồi 

dưỡng

28

Quyết định số 2218/QĐ-TTg 

ngày 10/12/2015 

Về kế hoạch của Chính phủ thực hiện

Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ,

công chức, viên chức

Tổ chức bộ 

máy, biên chế

29

Quyết định số 05/2014/QĐ-

TTg ngày 15/01/2014 

Về việc công khai chế độ, chính sách

liên quan đến phương tiện, điều kiện

làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng,

Nhà nước đối với cán bộ, công chức,

viên chức

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

30

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 

viên chức

IV

1

Thông tư số 12/2018/TT-

BGDĐT ngày 16/4/2018 

Ban hành Quy chế xét thăng hạng

chức danh nghề nghiệp viên chức

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại

học công lập

Thăng hạng 

viên chức

2

Thông tư số 08/2018/TT-

BGDĐT ngày 12/3/2018 

Quy định điều kiện, nội dung, hình

thức xét thăng hạng chức danh nghề

nghiệp viên chức giảng dạy trong các

cơ sở giáo dục đại học công lập

Thăng hạng 

viên chức

3

Thông tư số 05/2018/TT-

BNV ngày 09/05/2018 

Quy định mã số chức danh nghề

nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát

thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay

phim thuộc chuyên ngành Thông tin

và Truyền thông

Chức danh 

nghề nghiệp

4
Thông tư số 03/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 15/06/2018 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo

dục nghề nghiệp

Chức danh 

nghề nghiệp

5
Thông tư số 02/2018/TT-

BNV ngày 08/1/2018 

Quy định mã số chức danh nghề

nghiệp viên chức chuyên ngành công

nghệ thông tin 

Chức danh 

nghề nghiệp

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

5
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6 Thông tư số 01/2018/TT-

BNV ngày 8/1/2018 hướng 

dẫn một số điều của Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP 

ngày 1/9/2017 

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức

Đào tạo, bồi 

dưỡng

7

Thông tư số 46/2017/TT-

BTTTT ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghệ

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát

thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay

phim thuộc chuyên ngành thông tin và

truyền thông 

Chức danh 

nghề nghiệp

8
Thông tư số 45/2017/TT-

BTTTT ngày 29/12/2017 

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức chuyên ngành công

nghệ thông tin

Chức danh 

nghề nghiệp

9
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

10

Thông tư số 224/2017/TT-

BQP ngày 13/9/2017 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp

thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân

chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng

và viên chức quốc phòng

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

11

Thông tư số 241/2017/TT-

BQP 

Quy định về tuyển chọn, tuyển dụng

quân nhân chuyên nghiệp, công nhân

và viên chức quốc phòng

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

12

Thông tư số 25/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 30/8/2017 

Quy định điều kiện, nội dung, hình

thức thi hoặc xét thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành công tác xã hội trong các đơn vị

sự nghiệp công lập

Thăng hạng 

viên chức

13

Thông tư số 208/2017/TT-

BQP ngày 23/8/2017 

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với

sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên

chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ

được tuyển chọn quân nhân chuyên

nghiệp

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

14

Thông tư số 187/2017/TT-

BQP ngày 09/8/2017 

Quy định một số điều về tiêu chuẩn

vật chất quân y của Nghị định số

76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy

định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối

với quân nhân tại ngũ, công nhân và

viên chức quốc phòng

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

15

Thông tư số 26/2017/TT-

BGTVT ngày 02/8/2017 

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp

hiệu, biển hiệu của công chức, viên

chức và nhân viên cảng vụ đường thủy

nội địa

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

6



STT
Tên văn bản, 

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

16

Thông tư số 18/2017/TT-

BGDĐT ngày 21/7/2017 

Quy định điều kiện, nội dung, hình

thức thi thăng hạng chức danh nghề

nghiệp viên chức giảng dạy trong các

cơ sở giáo dục đại học công lập

Thăng hạng 

viên chức

17

Thông tư số 29/2017/TT-

BYT ngày 10/7/2017 

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội

dung, hình thức xét thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành y tế 

Thăng hạng 

viên chức

18 Thông tư số 162/2017/TT-

BQP ngày 10/7/2017 hướng 

dẫn thực hiện một số điều 

của nghị định số 

151/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi

hành một số điều về chế độ, chính

sách của Luật Quân nhân chuyên

nghiệp, công nhân và viên chức quốc

phòng

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

19

Thông tư số 13/2017/TT-

BGDĐT ngày 23/5/2017 

Quy định về điều kiện để các cơ sở

giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và

cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn

chức danh nghề nghiệp viên chức

giảng dạy trong các cơ sở giáo dục

công lập 

Đào tạo, bồi 

dưỡng

20

Thông tư số 02/2017/TT-

BTP ngày 23/3/2017 

Hướng dẫn một số nội dung quản lý

công chức, viên chức, người lao động

thuộc hệ thống tổ chức thi hành án

dân sự

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

21

Thông tư số 47/2016/TT-

BGTVT ngày 30/12/2016 

Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp

hiệu và biển hiệu của công chức, viên

chức và nhân viên Cảng vụ hàng

không

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

22

Thông tư số 34/2016/TT-

BNNPTNT ngày 23/12/2016 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội

dung, hình thức thi, xét thăng hạng

chức danh nghề nghiệp đối với viên

chức chuyên ngành nông nghiệp và

phát triển nông thôn

Thăng hạng 

viên chức

23 Thông tư số 44/2016/TT-

BYT ngày 15/12/2016 sửa 

đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 

của Thông tư liên tịch số 

56/2015/TTLT-BYT-BNV 

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội

dung, hình thức thi thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành y tế

Thăng hạng 

viên chức

24

Thông tư số 43/2016/TT-

BYT ngày 15/12/2016 

Quy định thời gian tập sự theo chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành y tế

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

25
Thông tư số 201/2016/TT-

BQP ngày 05/12/2016 

Quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã

số chức danh nghề nghiệp của viên

chức quốc phòng

Chức danh 

nghề nghiệp

7



STT
Tên văn bản, 

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

26

Thông tư số 170/2016/TT-

BQP ngày 30/10/2016 

Quy định cấp bậc quân hàm quân

nhân chuyên nghiệp tương ứng với

mức lương, phong, thăng, giáng cấp

bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ

luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục,

thẩm quyền quyết định đối với quân

nhân chuyên nghiệp, công nhân và

viên chức quốc phòng 

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

27

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 

viên chức

28

Thông tư số 28/2016/TT-

BTNMT ngày 06/10/2016 

Quy định về thời gian tập sự theo

chức danh nghề nghiệp đối với viên

chức chuyên ngành Tài nguyên và

Môi trường

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

29

Thông tư số 113/2016/TT-

BQP ngày 23/8/2016 

Quy định chế độ nghỉ của quân nhân

chuyên nghiệp, công nhân và viên

chức quốc phòng 

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

30

Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 30/6/2016 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình

thức, nội dung thi thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành tài nguyên và môi trường 

Thăng hạng 

viên chức

31 Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BVHTTDL-

BNV ngày 30/6/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành văn hóa cơ sở 

Chức danh 

nghề nghiệp

32 Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BVHTTDL-

BNV ngày 30/6/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành mỹ thuật 

Chức danh 

nghề nghiệp

33

Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 30/6/2016

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình

thức, nội dung thi thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành tài nguyên và môi trường

Thăng hạng 

viên chức

34 Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BVHTTDL-

BNV ngày 30/6/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành mỹ thuật

Chức danh 

nghề nghiệp

35 Thông tư liên tịch số 

11/2016/TTLT-BXD-BNV 

ngày 29/6/2016 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp của viên chức

chuyên ngành xây dựng 

Chức danh 

nghề nghiệp

8
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Tên văn bản, 

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

36 Thông tư liên tịch số 

08/2016/TTLT-BTP-BNV 

ngày 23/6/2016 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên

pháp lý

Chức danh 

nghề nghiệp

37

Thông tư liên tịch số 

49/2016/TTLT-BQP-BYT-

BTC, ngày 14/4/2016 

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

đối với công chức, viên chức, công

nhân quốc phòng, lao động hợp đồng,

học sinh, sinh viên đang công tác, làm

việc, học tập trong Bộ Quốc phòng

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

38

Thông tư liên tịch số 

11/2016/TTLT-BTTTT-

BNV ngày 7/4/2016 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp của các chức danh viên

chức biên tập viên, phóng viên, biên

dịch viên và đạo diễn truyền hình

thuộc chuyên ngành thông tin và

truyền thông 

Chức danh 

nghề nghiệp

39
Thông tư liên tịch số 

01/2016/TTLT-BKHCN-

BNV ngày 11/01/2016 

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm

và xếp lương theo chức danh nghề

nghiệp đối với viên chức chuyên

ngành khoa học và công nghệ 

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

40
Thông tư liên tịch số 

56/2015/TTLT-BYT-BNV, 

ngày 29/12/2015 

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội

dung, hình thức thi thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành y tế

Thăng hạng 

viên chức

41

Thông tư số 08/2015/TT- 

BNV ngày 28/12/2015 

Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm

và xếp lương chức danh nghề nghiệp

viên chức chuyên ngành lưu trữ

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

42 Thông tư liên tịch số 

09/2015/TTLT-BVHTTDL-

BNV ngày 11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành di sản văn hóa

Chức danh 

nghề nghiệp

43
Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BVHTTDL-

BNV ngày 11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành nghệ thuật biểu diễn và điện

ảnh

Chức danh 

nghề nghiệp

44 Thông tư liên tịch số 

57/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành đo đạc bản đồ

Chức danh 

nghề nghiệp

45
Thông tư liên tịch số 

56/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành quan trắc tài nguyên môi trường

Chức danh 

nghề nghiệp

46 Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành kiểm soát khí tượng thủy văn

Chức danh 

nghề nghiệp

9
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47 Thông tư liên tịch số 

54/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành dự báo khí tượng thủy văn

Chức danh 

nghề nghiệp

48
Thông tư liên tịch số 

53/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành điều tra tài nguyên môi trường

Chức danh 

nghề nghiệp

49 Thông tư liên tịch số 

52/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành địa chính

Chức danh 

nghề nghiệp

50
Thông tư liên tịch số 

28/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV ngày 06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp

lương chức danh nghề nghiệp đối với

viên chức giảng dạy trong các cơ sở

giáo dục đại học công lập

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

51 Thông tư liên tịch số 

38/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành kiểm nghiệm thủy sản

Chức danh 

nghề nghiệp

52 Thông tư liên tịch số 

37/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành

chăn nuôi và thú y

Chức danh 

nghề nghiệp

53 Thông tư liên tịch số 

36/2015/TTLT-BNNPTNT-

BNV ngày 20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật 

Chức danh 

nghề nghiệp

54

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

Chuyển đổi vị 

trí công tác

55
Thông tư liên tịch số 

35/2015/TTLT-BLĐTBXH-

BNV ngày 16/9/2015 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao

động

Chức danh 

nghề nghiệp

56 Thông tư số 04/2015/TT-

BNV ngày 31/8/2015 sửa 

đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 

số 15/2012/TT-BNV ngày 

25/12/2012 

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp

đồng làm việc và đền bù chi phí đào

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

57
Thông tư liên tịch số 

02/2015/TTLT-BNV-

BVHTTDL ngày 26/6/2015  

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương

chức danh nghề nghiệp viên chức

chuyên ngành Thể dục thể thao

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

58 Thông tư liên tịch số 

02/2015/TTLT-BVHTTDL-

BNV ngày 19/5/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành thư viện

Chức danh 

nghề nghiệp

10
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Tên văn bản, 

cơ quan ban hành
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59

Thông tư liên tịch số 

73/2015/TTLT-BTC-TTCP 

ngày 12/5/2015 

Quy định chế độ quản lý, cấp phát

trang phục đối với thanh tra viên, cán

bộ, công chức, viên chức làm việc tại

các cơ quan thanh tra nhà nước

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

60

Thông tư số 32/2015/TT-

BTC ngày 17/3/2015 

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn

và phương thức chi thực hiện điều

chỉnh tiền lương 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 theo Nghị

định số 17/2015/NĐ-CP ngày

14/02/2015; điều chỉnh trợ cấp đối với

cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định

số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

61

Thông tư số 02/2015/TT-

TTCP ngày 16/3/2015 

Quy định về trang phục của cán bộ,

thanh tra viên, công chức, viên chức

thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

62 Thông tư số 19/2014/TT-

BNV ngày 04/12/2014 

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo,

bồi dưỡng viên chức

Đào tạo, bồi 

dưỡng

63
Thông tư liên tịch số 

36/2014/TTLT-BGDĐT-

BNV ngày 28/11/2014 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

trong các cơ sở giáo dục đại học công

lập

Chức danh 

nghề nghiệp

64

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

Chuyển đổi vị 

trí công tác

65
Thông tư số 13/2014/TT-

BNV ngày 31/10/2014 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành lưu trữ

Chức danh 

nghề nghiệp

66 Thông tư liên tịch số 

24/2014/TTLT-BKHCN-

BNV ngày 02/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành khoa học và công nghệ

Chức danh 

nghề nghiệp

67

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 tháng 01

năm 2011 về công tác dân tộc

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

11



STT
Tên văn bản, 

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

68

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

69

Thông tư số 41/2014/TT-

BTNMT ngày 24/7/2014 

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm

công việc, phụ cấp lưu động và phụ

cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên

chức quan trắc tài nguyên môi trường;

điều tra cơ bản tài nguyên nước

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

70

Thông tư số 65/2014/TT-

BQP ngày 13/6/2014 

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc

lương thường xuyên và nâng bậc

lương trước thời hạn đối với quân

nhân chuyên nghiệp và công nhân

viên chức quốc phòng hưởng lương từ

ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc

phòng

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

71

Thông tư liên tịch số 

10/2014/TTLT-BYT-BNV-

BTC-BLĐTBXH ngày 

26/2/2014 

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 

viên chức

72

Thông tư số 07/2014/TT-

BYT ngày 25/02/2014 

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 viên 

chức

73

Thông tư số 43/2013/TT-

BGTVT ngày 14/11/2013 

Quy định về trang phục của cán bộ,

công chức, viên chức Cục Hàng hải

Việt Nam

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

74

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

12



STT
Tên văn bản, 

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

75

Thông tư liên tịch số 

01/2013/TTLT-VKSTC-

BTC ngày 12/8/2013 

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số

522b/NQ-UBTVQH13 ngày

16/8/2012 về trang phục đối với cán

bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm

sát và Giấy chứng minh Kiểm sát viên

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

76

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 

viên chức

77

Thông tư số 16/2012/TT-

BNV ngày 28/12/2013 

Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển

viên chức; Quy chế thi thăng hạng

chức danh nghề nghiệp đối với viên

chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối

với viên chức

Thăng hạng 

viên chức

78

Thông tư số 15/2012/TT-

BNV ngày 25/12/2012 

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp

đồng làm việc và đền bù chi phí đào

tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

79
Thông tư số 12/2012/TT-

BNV ngày 18/12/2012 

Quy định về chức danh nghề nghiệp

và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối

với viên chức

Chức danh 

nghề nghiệp

80

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

Tuyển dụng, 

sử dụng và 

quản lý viên 

chức

81

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 

viên chức

82
Thông tư liên tịch số 

23/2011/TTLT-BTP-BNV 

ngày 08/12/2011 

Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và

xếp lương đối với viên chức trợ giúp

pháp lý

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

83
Thông tư liên tịch số 

38/2011/TTLT-BYT-BNV 

ngày 01/11/2011 

Hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp

lương đối với viên chức hộ sinh

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

84 Thông tư số 12/2011/TT-

BNV ngày 01/10/2011 

Ban hành chức danh, mã số các ngạch

viên chức dân số

Chức danh 

nghề nghiệp

13



STT
Tên văn bản, 

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

85

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 

viên chức

86 Thông tư số 10/2011/TT-

BNV ngày 04/8/2011 

Ban hành chức danh, mã số các ngạch

viên chức dân số

Chức danh 

nghề nghiệp

87

Thông tư số 22/2011/TT-

BLĐTBXH ngày 03/8/2011  

Hướng dẫn chế độ tiền lương đối với

công nhân, viên chức xây dựng công

trình thủy điện do Việt Nam đầu tư tại

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

88

Thông tư liên tịch số 

07/2011/TTLT-BNV-BTC-

BVHTTDL ngày 10/6/2011  

Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương

tối thiểu tăng thêm so với mức lương

tối thiểu chung đối với công chức,

viên chức và người lao động làm việc

tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du

lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

89 Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 

Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh

Chức danh 

nghề nghiệp

90
Thông tư liên tịch số 

11/2011/TTLT-BYT-BNV 

ngày 28/02/2011 

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và

xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ

thuật y học

Chế độ, chính 

sách đối với 

viên chức

Tổng số văn bản theo lĩnh vực:

1 Tổ chức bộ máy, biên chế 7

2

Tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức 10

3 Chức danh nghề nghiệp 32

4 Thăng hạng viên chức 11

5 Đào tạo, bồi dưỡng 7

6 Đánh giá viên chức 3

7

Chế độ, chính sách đối với 

viên chức 49

8 Chuyển đổi vị trí công tác 3

9 Xử lý kỷ luật 4

126
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