
 

 

BỘ NỘI VỤ 

 

Số:        /KH-BNV 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                           Hà Nội, ngày  tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG  

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

STT 

 

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN 

 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 
CĂN CỨ 

TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

1  

Họp Ban soạn thảo dự án Luật thực 

hiện các công việc sau đây:  

- Thông qua đề cương chi tiết; 

- Cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình, dự 

thảo Luật và các tài liệu liên quan 

trước khi gửi xin ý kiến bộ, ngành, 

địa phương 

 11/01/2019 (đã 

hoàn thành) 

Điều 54 Luật 

BHVBQPPL 

Tổ biên tập; 

Văn phòng Bộ 

UBTVQH đã ban hành Nghị 

quyết số 613/2018/UBTVQH14 

ngày 13/12/2018 về điều chỉnh 

Chương trình xây dựng Luật, 

pháp lệnh năm 2019, theo đó dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức đã được bổ 

sung vào Chương trình xây dựng 

Luật, pháp lệnh năm 2019 (trình 

Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 

thứ 7 – tháng 5/2019 và thông qua 

tại kỳ họp thứ 8 – tháng 10/2019) 

2  Tiếp thu ý kiến Ban soạn thảo, Tổ Tháng 2/2019 Điều 59 Luật Ban soạn thảo Hồ sơ gồm: Tờ trình Chính phủ về 



 
 

2 
 

STT 

 

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN 

 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 
CĂN CỨ 

TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

biên tập; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật BHVBQPPL dự án, dự thảo; dự thảo Luật; Báo 

cáo thẩm định; Báo cáo tổng hợp, 

giải trình tiếp thu ý kiến thẩm 

định; Báo cáo lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới; Bản tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Tài 

liệu liên quan 

3  

Gửi Hồ sơ dự án Luật xin ý kiến các 

bộ, ngành, địa phương và đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử Chính 

phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội 

vụ 

01 – 05/3/2019   Tổ biên tập  

4  

Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến 

bộ, ngành, địa phương; Báo cáo tiếp 

thu, giải trình ý kiến bộ, ngành, địa 

phương; dự kiến chỉnh lý Luật 

05 – 10/3/2019 

Điều 63, 

Điều 69 Luật 

BHVBQPPL 

Ban soạn thảo 

Hồ sơ gồm: Tờ trình UBTVQH về 

dự án, dự thảo; dự thảo Luật; Báo 

cáo thẩm định; Báo cáo tổng hợp, 

giải trình tiếp thu ý kiến thẩm 

định; báo cáo tổng kết thi hành 

Luật CBCC; Báo cáo tổng kết thi 

hành Luật Viên chức; Báo cáo 

lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; 

dự thảo văn bản quy định chi tiết; 

tài liệu liên quan.  

Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất 20 



 
 

3 
 

STT 

 

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN 

 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 
CĂN CỨ 

TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

ngày trước ngày bắt đầu phiên họp 

của UBTVQH 

5  

Gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp để thẩm 

định 

(Gửi đồng thời đến Vụ pháp luật, 

VPCP) 

Phiên họp tháng 

3/2019 
   

6  

Xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình 

ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 

hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật 

 
Điều 72 Luật 

BHVBQPPL 
  

7  
Trình Chính phủ cho ý kiến vào dự 

án Luật 
Trước 20/4/2019   

Hồ sơ gửi Quốc hội 30 ngày trước 

ngày khai mạc 

8  

Tiếp thu ý kiến của thành viên Chính 

phủ; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

cho phép Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa 

ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án 

Luật  

Tháng 2/2019 
Điều 59 Luật 

BHVBQPPL 
Ban soạn thảo 

Hồ sơ gồm: Tờ trình Chính phủ về 

dự án, dự thảo; dự thảo Luật; Báo 

cáo thẩm định; Báo cáo tổng hợp, 

giải trình tiếp thu ý kiến thẩm 

định; Báo cáo lồng ghép vấn đề 

bình đẳng giới; Bản tổng hợp, giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý; Tài 

liệu liên quan 

9  Trình hồ sơ dự án Luật để UBPL 

thẩm tra; UBVCVĐXH thẩm tra để 
01 – 05/3/2019   Tổ biên tập  
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STT 

 

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN 

 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 
CĂN CỨ 

TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

bảo đảm việc lồng ghép vấn đề bình 

đẳng giới 

10  
Trình UBTVQH cho ý kiến vào dự 

án Luật 
05 – 10/3/2019 

Điều 63, 

Điều 69 Luật 

BHVBQPPL 

Ban soạn thảo 

Hồ sơ gồm: Tờ trình UBTVQH về 

dự án, dự thảo; dự thảo Luật; Báo 

cáo thẩm định; Báo cáo tổng hợp, 

giải trình tiếp thu ý kiến thẩm 

định; báo cáo tổng kết thi hành 

Luật CBCC; Báo cáo tổng kết thi 

hành Luật Viên chức; Báo cáo 

lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; 

dự thảo văn bản quy định chi tiết; 

tài liệu liên quan.  

Thời hạn gửi hồ sơ: Chậm nhất 20 

ngày trước ngày bắt đầu phiên họp 

của UBTVQH 

11  

Tiếp thu ý kiến của UBTVQH, 

UBPL, UBVCVĐXH; hoàn thiện Tờ 

trình, dự thảo Luật và các văn bản 

liên quan báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ 

Phiên họp tháng 

3/2019 
   

12  
Hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội 

(gửi UBPL thẩm tra chính thức trong 
 

Điều 72 Luật 

BHVBQPPL 
  



 
 

5 
 

STT 

 

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN 

 

THỜI GIAN 

HOÀN THÀNH 
CĂN CỨ 

TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

trường hợp UBPL chưa tổ chức 

phiên họp toàn thể để thẩm tra)  

 

 

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTtg thường trực Trương Hòa Bình (để b/c); 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c); 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Ủy ban Về CVĐXH của Quốc hội; 

- Bộ tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thành viên Ban soạn thảo; 

- Thành viên Tổ biên tập; 

- Lưu: VT, Vụ CCVC. 

  

 

 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SOẠN THẢO 

    Lê Vĩnh Tân 

   

 


