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BỘ NỘI VỤ 

Số:           /TB - BNV 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công Thành viên Ban soạn thảo  

xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  

của Luật Cán bộ, công chức Và Luật Viên chức  

 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-BNV ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Trưởng Ban 

soạn thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban soạn thảo: 

A. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Ban hành Kế hoạch xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo; chịu trách nhiệm về 

chất lượng, tiến độ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi của 

các nội dung được phân công trong dự thảo văn bản. Trường hợp vì lý do khách 

quan không tham dự được các cuộc họp thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản. 

3. Cho ý kiến vào các tài liệu, văn bản mà Ban soạn thảo xin ý kiến. 

4. Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho công chức của cơ quan, đơn vị là 

thành viên Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức (sau đây viết tắt là dự án Luật). 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban soạn thảo. 

 B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban soạn thảo: 

 - Chủ trì các cuộc họp của Ban soạn thảo. 

 - Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban soạn thảo để xây dựng dự án Luật. 
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 - Chỉ đạo, cho ý kiến vào dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình trước khi gửi Bộ 

Tư pháp, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. 

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban 

soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập: 

 - Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động xây dựng dự án Luật; chịu trách nhiệm 

trước Bộ trưởng, Trưởng Ban soạn thảo về chất lượng, tiến độ xây dựng dự án Luật. 

 - Giúp Bộ trưởng, Trưởng Ban soạn thảo điều phối các hoạt động của các 

thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập. 

 - Chủ trì các cuộc họp của Ban soạn thảo khi được ủy quyền. 

3. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban soạn thảo 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

4. Đồng chí Hoàng Công Hoàn, Phó Chánh văn phòng Thường trực, Văn 

phòng Trung ương Đảng 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

5. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 
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 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

đ) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

6. Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

đ) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

7. Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

thành viên Ban soạn thảo 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

đ) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

8. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 
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 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

đ) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

9.  Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 

 a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Phối hợp với Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong 

quá trình xây dựng Luật. 

 d) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo trong quá trình thẩm định, xin 

ý kiến cấp có thẩm quyền về dự án Luật. 

đ) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

10. Đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c)  Phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo để đưa dự án Luật vào Chương 

trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công bố Luật sau 

khi được Quốc hội thông qua. 

d) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

11. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu 

 a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c)  Phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo để đưa dự án Luật vào Chương 

trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công bố Luật sau 

khi được Quốc hội thông qua. 
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d) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

12. Đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Phối hợp chặt chẽ với Ban soạn thảo để đưa dự án Luật vào Chương 

trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công bố Luật sau 

khi được Quốc hội thông qua. 

d) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung cụ liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

13. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

 c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

14. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

15. Đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

16. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
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a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

17. Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

18. Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

19. Đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch  

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 

c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

20. Đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

a) Chỉ đạo các vụ, đơn vị trong cơ quan, tổ chức mình phối hợp chặt chẽ 

với Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

 b) Chỉ đạo khẩn trương góp ý kiến vào các điều, khoản cụ thể trong dự 

thảo Luật. 
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c) Chỉ đạo các đồng chí trong Tổ biên tập thuộc cơ quan, tổ chức của mình 

nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

C. NHIỆM VỤ CỦA TỔ BIÊN TẬP 

1. Đồng chí Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Tổ phó 

Tổ biên tập: 

- Là đầu mối giúp việc của Ban soạn thảo, chịu trách nhiệm trước Trưởng 

Ban soạn thảo và Phó trưởng Ban soạn thảo về các văn bản liên quan phục vụ 

hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập. 

- Triển khai thực hiện Kế ho bạch xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được ban hành kèm theo 

Thông báo này. 

- Giúp Trưởng Ban soạn thảo, Phó Trưởng Ban soạn thảo triển khai thực 

hiện các công việc trong quá trình xây dựng dự án Luật. 

2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập do Tổ trưởng Tổ biên tập phân công cụ thể. 

 

Trên đây là phân công nhiệm vụ của Thành viên Ban soạn thảo dự án Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần điều chỉnh, bổ sung những nội 

dung cụ thể, các thành viên Ban soạn thảo phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo 

cáo Trưởng Ban soạn thảo xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Ttg 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 

  


