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TỜ TRÌNH 

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

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

__________ 

Kính gửi: Chính phủ 

Thực hiện Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13/12/2018 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp 

lệnh năm 2019 và nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ xin trình Chính 

phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức với nội dung chính như sau: 

I.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 

 Ngày 13 tháng 11 năm 2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã 

thông qua Luật Cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là Luật CBCC), có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2010 và ngày 15/11/2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đã 

thông qua Luật Viên chức, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Việc quy định tách 

bạch chế độ quản lý cán bộ, công chức và viên chức tại 02 luật đã tạo cơ sở pháp 

lý cho việc đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ; đồng thời tạo điều 

kiện thu hút và sử dụng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc phục vụ người dân và cộng đồng. Quá 

trình thực hiện cho thấy về cơ bản các quy định trong Luật CBCC và Luật Viên 

chức phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 

Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, yêu cầu của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, đến nay sau 

hơn 08 năm thực hiện Luật CBCC và hơn 06 năm thực hiện Luật Viên chức, đặc 

biệt là sau khi có Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015 và chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết 

của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 và 7 khóa XII thì một số quy định của Luật 

CBCC và Luật Viên chức đã bộc lộ những bất cập, cần phải nghiên cứu, sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp, đồng bộ với các quy định mới của Đảng, cụ thể như sau:  

1. Về đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, công chức 

Luật CBCC và Luật Viên chức vẫn quy định công chức bao gồm cả 

những người làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp 
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công lập (sau đây viết tắt là đơn vị SNCL)
1
. Quy định này trên thực tế đã phát 

sinh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, theo đó viên chức được bổ 

nhiệm vào bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị SNCL hầu hết không muốn chuyển 

sang giữ ngạch công chức, trong khi đó các trường hợp công chức được điều 

động sang làm lãnh đạo đơn vị SNCL thì đương nhiên vẫn giữ ngạch công chức. 

Điều này dẫn đến sự không thống nhất trong việc thực hiện chế độ, chính sách 

và áp dụng cơ chế quản lý đối với đối tượng này. Đồng thời, việc quy định áp 

dụng Luật CBCC đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 

cũng không phù hợp với thực tiễn và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp
2
, đặc 

biệt là các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, thôi việc, 

kỷ luật đối với đội ngũ này. 

Ngoài ra, để bảo đảm sự liên thông, thống nhất trong quá trình triển khai 

thực hiện giữa các quy định của Đảng và pháp luật trong công tác cán bộ, việc 

nghiên cứu, sử dụng thống nhất khái niệm cán bộ, công chức trong các văn bản 

của Đảng với quy định của Luật Cán bộ, công chức là cần thiết. 

2. Về việc xây dựng vị trí việc làm và thực hiện việc quản lý công chức, 

viên chức theo vị trí việc làm 

Theo quy định của Luật CBCC và Luật Viên chức thì vị trí việc làm là 

công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp viên chức để xác định biên chế, số lượng người làm việc và bố trí, sử 

dụng công chức, viên chức. Tuy nhiên, do chưa xác định rõ việc xây dựng vị trí 

việc làm là bắt buộc, đồng thời còn có sự đồng nhất giữa vị trí việc làm và biên 

chế, số lượng người làm việc nên việc triển khai các quy định liên quan đến vị trí 

việc làm trong thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể là: 

- Danh mục vị trí việc làm ở các cơ quan, tổ chức hành chính chưa đồng 

bộ với việc mô tả vị trí việc làm, đặc biệt là việc thống kê, đánh giá công việc 

của từng cá nhân còn mang tính khái quát, định tính; bản mô tả, phân tích quy 

trình giải quyết công việc chưa được hướng dẫn cụ thể để triển khai. Từ đó dẫn 

tới việc xác định vị trí việc làm và số lượng vị trí việc làm chưa chính xác, chưa 

đáp ứng được yêu cầu đề ra.  

- Việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm còn định tính, vì vậy, hiện 

nay hầu hết đều dựa vào quy định tiêu chuẩn ngạch, bậc công chức để làm căn 

cứ xác định khung năng lực vị trí việc làm. Điều này chưa đáp ứng được yêu cầu 

của xác định vị trí việc làm. 

                                           
1
 Khoản 2 Điều 4 và điểm c khoản 1 Điều 32 Luật CBCC. 

2
 Khoản 3 Điều 84 Luật CBCC giao “Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó 

giám đốc, Kế toán trưởng và những người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà 

nước; những người được Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn 

góp của Nhà nước.”. 
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- Chưa có tiêu chí đánh giá về khối lượng công việc để làm căn cứ tính 

toán xác định khoa học số lượng người ở mỗi vị trí việc làm hoặc để xác định 

một người có thể kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Từ đó dẫn đến khó 

khăn trong quá trình xác định biên chế công chức và số lượng viên chức theo vị 

trí việc làm. 

Ngoài ra, để thực hiện chủ trương cải cách chế độ tiền lương theo Nghị 

quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII thì 

việc xây dựng và thực hiện cơ chế quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc 

làm cần được đẩy mạnh, tiến tới thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm đối 

với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Về tuyển dụng công chức, viên chức 

Cơ chế tuyển dụng công chức, viên chức hiện nay vẫn chưa thực sự gắn 

với vị trí việc làm, chưa xây dựng được cơ chế để tuyển chọn được người có tài 

năng, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm; chưa gắn thẩm quyền 

của người trực tiếp sử dụng công chức với thẩm quyền quyết định tuyển dụng. 

Ngoài ra, quy định tuyển dụng theo quy trình thi tuyển hoặc xét tuyển hiện nay 

cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa có độ “mở” cần thiết để có thể tuyển dụng 

được đúng người phù hợp với công việc, đặc biệt là trong công tác tuyển dụng, 

thu hút nhân tài, tạo cơ chế liên thông giữa nguồn nhân lực ở khu vực công và 

khu vực tư; cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức.  

4. Về chính sách thu hút nhân tài 

Quá trình thực hiện cho thấy các quy định hiện hành vẫn chưa đáp ứng 

được nhu cầu về tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của các 

cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; chưa có trọng tâm, chưa trọng điểm và 

chưa có chiến lược dài hạn về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân tài. Các quy định 

về thu hút nhân tài chủ yếu mới chỉ ưu tiên về tuyển dụng đầu vào, chưa tạo 

được cơ chế, môi trường làm việc độc lập, cạnh tranh, sáng tạo để người tài có 

điều kiện phát huy tài năng, sở trường trong công tác, chưa đẩy mạnh việc phân 

cấp, phân quyền cho người đứng đầu địa phương, bộ ngành trong công tác thu 

hút, sử dụng người có tài năng phù hợp với đặc thù hoạt động của từng ngành 

nghề, lĩnh vực, địa phương. 

5. Về thi nâng ngạch công chức 

Theo quy định của Luật CBCC thì việc nâng ngạch công chức phải thông 

qua kỳ thi được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh (Điều 44); Bộ Nội vụ được 

giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức kỳ thi 

nâng ngạch công chức (Khoản 2 Điều 46). Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân 

cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương 

đã thống nhất phân cấp việc tổ chức thi nâng ngạch công chức cho các bộ, 

ngành, địa phương. Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương chỉ hướng dẫn về 

tiêu chuẩn, điều kiện và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Chủ trương 
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này đã được các bộ, ngành, địa phương đồng thuận và ủng hộ. Tuy nhiên, quá 

trình triển khai thực hiện cho thấy việc thi nâng ngạch chưa thay đổi căn bản 

theo đúng mục đích, yêu cầu, chưa gắn với vị trí việc làm và việc bố trí, sử dụng 

sau khi thi nâng ngạch; chưa bảo đảm tính cạnh tranh và còn nhiều bất cập về 

chất lượng của các kỳ thi. Đối với một số trường hợp có thành tích vượt trội 

trong công tác chưa có hình thức xét nâng ngạch không qua thi (tương tự như 

xét thăng hạng đối với viên chức).... 

6. Về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

Quá trình thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức còn 

một số vướng mắc, cụ thể là: 

- Các văn bản hiện hành chưa tạo đủ hành lang pháp lý cho việc đánh giá 

kết quả thực hiện công việc theo vị trí việc làm dẫn đến sự cào bằng trong công 

tác đánh giá, chưa tạo động lực trong việc rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, công 

chức, viên chức, không có cơ sở để loại bỏ những người có năng lực yếu kém, 

không đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm; 

- Chưa có quy định phân cấp, giao quyền và gắn trách nhiệm của người 

đứng đầu trong công tác đánh giá, phân loại dẫn đến tình trạng việc triển khai 

đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên thực tế chưa phù hợp với 

đặc điểm của từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị và đặc thù công việc của 

từng ngành, nghề, lĩnh vực; 

- Các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức còn 

có sự khác nhau, chưa liên thông giữa các văn bản của Đảng với quy định của 

pháp luật, giữa đội ngũ cán bộ, công chức với đội ngũ viên chức, trong khi đó, 

công tác cán bộ được xác định là công tác của Đảng, cần bảo đảm sự tập trung, 

thống nhất
3
.  

7. Về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức  

Theo quy định của Luật CBCC và Luật Viên chức thì thời hiệu xử lý kỷ 

luật là 24 tháng kể từ thời điểm có hành vi vi phạm đến khi phát hiện hành vi vi 

phạm kỷ luật. Quy định thời hiệu như vậy thực tế là quá ngắn, không bảo đảm 

tính nghiêm khắc đối với việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi 

phạm. Một số trường hợp đã bị xử lý kỷ luật về Đảng (hoặc đã bị xử lý hình sự 

nhưng cho hưởng án treo) khi xét kỷ luật theo quy định của Luật thì đã hết thời 

hiệu. Bên cạnh đó, một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên 

                                           
3
 Cụ thể là, còn có sự khác nhau giữa Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị với các quy định 

của pháp luật hiện hành về đánh giá, phân loại CBCCVC nói chung, theo đó: 

- Về mức đánh giá: Quy định số 89-QĐ/TW quy định phân loại đánh giá cán bộ theo mức hoàn thành nhiệm vụ, 

trong khi đó pháp luật hiện hành quy định hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;  

- Về tiêu chí đánh giá: Quy định số 89-QĐ/TW bổ sung các tiêu chí đánh giá cụ thể đối với nhóm tiêu chí thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ và quy định về tỷ lệ % hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm khác so với quy 

định của pháp luật hiện hành; 

- Về quy trình, phương pháp đánh giá: Quy định số 89-QĐ/TW bổ sung một số quy định về quy trình, phương 

pháp đánh giá mới như việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú, tập thể đồng cấp nhận xét, đánh giá hoặc 

cấp dưới trực tiếp nhận xét, đánh giá (nếu có). 
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có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển 

công tác ra khỏi khu vực nhà nước hoặc khu vực sự nghiệp công lập đã bị xử lý 

kỷ luật về Đảng và xử lý kỷ luật về chính quyền, vì vậy để bảo đảm sự thống 

nhất, đồng bộ giữa các quy định thì cũng cần sửa đổi, bổ sung quy định tương 

ứng trong Luật.  

8. Về bảo đảm liên thông trong công tác cán bộ 

Luật CBCC và Luật Viên chức đã có một số quy định về việc chuyển đổi 

giữa cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã để bảo đảm thực 

hiện việc liên thông giữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 

chính trị. Tuy nhiên, do còn có những quy định chưa phù hợp, chưa thống nhất 

về cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với từng nhóm đối tượng dẫn đến 

nhiều vướng mắc, phát sinh nhiều thủ tục hành chính khi thực hiện việc chuyển 

đổi, liên thông giữa các nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, công chức cấp xã. Ví dụ như có trường hợp đã từng là cán bộ, công chức 

nhưng theo yêu cầu đã chuyển công tác ra các đơn vị SNCL, nay muốn trở về 

làm cán bộ, công chức nhưng vẫn phải qua thủ tục xét tuyển công chức. 

9. Về cơ chế hoạt động của đơn vị SNCL 

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội thì tổ chức bộ máy, khả 

năng quản trị - điều hành và chất lượng dịch vụ công phục vụ nhu cầu xã hội của 

đơn vị SNCL còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. 

Mặc dù chủ trương tái cơ cấu đơn vị SNCL đã được triển khai nhưng còn chậm, 

kết quả chưa được như mong muốn; việc phân cấp, giao quyền tự chủ cho các 

đơn vị SNCL theo hướng phân định rõ việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị 

SNCL chưa thực sự triệt để...  

10. Về hợp đồng làm việc có thời hạn và hợp đồng làm việc không xác 

định thời hạn đối với viên chức 

Luật Viên chức quy định 2 loại hợp đồng làm việc đối với viên chức là 

hợp đồng làm việc có thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. 

Quy định về việc ký kết hợp đồng làm việc có thời hạn và hợp đồng làm việc 

không xác định thời hạn trên thực tế dẫn đến sự bất bình đẳng, tâm lý “trên” – 

“dưới” giữa người ký hợp đồng có thời hạn và người ký hợp đồng không xác 

định thời hạn; không khuyến khích cơ chế cạnh tranh, “không có vào, có ra”, từ 

đó không tạo động lực trong công việc, dẫn đến giảm năng suất, hiệu quả. 

11. Về chế độ thôi việc đối với viên chức 

Theo quy định tại Điều 45 Luật Viên chức thì khi chấm dứt hợp đồng làm 

việc với đơn vị SNCL (bao gồm cả trường hợp chấm dứt hợp đồng làm việc với 

đơn vị SNCL này để chuyển sang làm việc ở đơn vị SNCL khác) thì người chấm 

dứt hợp đồng được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo 

hiểm xã hội (trừ trường hợp do bị buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng 

làm việc mà vi phạm quy định hoặc khi được bổ nhiệm vào các vị trí được xác 
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định là công chức). Việc áp dụng các quy định này đã phát sinh bất hợp lý trong 

việc giải quyết chế độ thôi việc đối với trường hợp viên chức chuyển từ đơn vị 

SNCL này sang đơn vị SNCL khác theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền 

(điều chuyển giáo viên, bác sỹ trong cùng địa phương hoặc do viên chức đơn 

phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà không phải do mất việc). Việc chi trả trợ 

cấp thôi việc, trợ cấp mất việc trong các trường hợp này là không công bằng so 

với trường hợp viên chức nghỉ hưu (theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi 

nghỉ hưu sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc). Quy 

định này còn dẫn đến việc “lách” chính sách khi viên chức chuẩn bị đến tuổi nghỉ 

hưu sẽ xin thôi việc để vừa được hưởng chính sách thôi việc, vừa được hưởng 

chính sách nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.  

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập nêu trên và để kịp thời thể 

chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thì việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức là cần thiết. 

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu của việc xây dựng dự án Luật là nhằm thể chế hóa đường lối, 

chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII 

của Đảng và chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, thực 

hiện Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ; đồng thời, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công 

tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống 

chính trị. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật  

Một là, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về công tác cán bộ. 

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức; xây dựng nền công vụ phục vụ nhân dân, nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Ba là, đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong công tác tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đề cao vai trò người 

đứng đầu của từng cấp quản lý trên cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, minh 

bạch, khách quan; tạo cơ chế kiểm soát, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý 

nghiêm các vi phạm, kể cả các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức đã 

nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương công vụ. 

Bốn là, tạo cơ chế liên thông theo chiều ngang và theo chiều dọc trong 

cùng ngành, lĩnh vực, bảo đảm công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức chất 

lượng, hiệu quả. 

Năm là, kế thừa, phát triển các quy định hiện hành, tham khảo có chọn lọc 

kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT  

Để xây dựng dự án Luật, trong thời gian qua Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các công việc theo đúng quy định 

của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; cụ thể gồm những 

hoạt động chính như sau: 

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự án Luật. 

2. Tổng kết 08 năm thi hành Luật CBCC và 06 năm thi hành Luật Viên 

chức trên phạm vi toàn quốc. 

3. Tổ chức nghiên cứu, rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến 

cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết các chủ trương, định hướng lớn của Đảng 

liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức trong các văn kiện Hội nghị 

trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII. 

4. Trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức theo hình thức 1 luật sửa 2 luật tại 

phiên họp Chính phủ tháng 9/2018; Chính phủ đã thông qua đề xuất xây dựng 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC và Luật Viên chức và đã trình 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp 

lệnh 2019 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 12 năm 2018. 

5. Xây dựng dự án Luật; tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 

dự án Luật; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học tại các tỉnh khu vực 

phía bắc và các tỉnh khu vực phía nam để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa 

phương, chuyên gia nhà khoa học về dự án Luật. 

6. Đăng tải dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vu để lấy ý 

kiến nhân dân; gửi xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, tổ chức có liên 

quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng báo cáo 

tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. 

7. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của 

Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật. 

8. Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định trình Chính phủ.  

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 

1. Phạm vi sửa đổi bổ sung 

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, đường lối của 

Đảng theo đúng tiến độ tại Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 2018 

của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII 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, Bộ 

Nội vụ đã đề xuất, báo cáo Chính phủ cho phép sử dụng hình thức 01 luật sửa 02 

luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; đồng 

thời giới hạn phạm vi sửa đổi đối với cả 02 luật tập trung vào những nội dung đã 
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được nêu rõ trong các nghị quyết của Đảng. Chính phủ cũng đã báo cáo Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật CBCC và Luật 

Viên chức theo tinh thần nêu trên.  

2. Bố cục và nội dung cơ bản 

 Dự thảo Luật gồm 3 Điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật CBCC (sửa đổi 18 điều, khoản);  Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Viên chức (sửa đổi 11 điều, khoản) và Điều 3 hiệu lực thi hành.  

Nội dung Điều 1 cụ thể như sau: 

 a) Sửa đổi quy định khoản 2 Điều 4 để thể chế hóa chủ trương “không 

thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục 

vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước)” tại Nghị quyết số 19-

NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; 

b) Sửa đổi quy định tại Điều 6 về chính sách đối với người có tài năng 

theo hướng Chính phủ quy định khung cơ chế, chính sách đối với người có tài 

năng trong từng ngành, lĩnh vựa và phân cấp cho bộ, ngành, địa phương căn cứ 

vào điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết chính sách thu 

hút, sử dụng, đãi ngộ người có tài năng; 

c) Sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 7 về vị trí việc làm, theo đó xác định 

rõ vị trí việc làm là căn cứ để xác định biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, sử 

dụng và trả lương đối với cán bộ, công chức (thực hiện Nghị quyết số 27-

NQ/TW về việc trả lương theo vị trí việc làm). 

d) Sửa đổi bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 34 về phân loại công chức, 

theo đó đề xuất Luật CBCC sẽ không khống chế số lượng ngạch công chức từ 

cao xuống thấp chỉ có 4 loại (A, B, C, D) như trước đây mà giao cho Chính phủ 

quy định cụ thể thứ bậc các ngạch công chức chuyên ngành từ cao xuống thấp 

để tạo cơ sở thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm và trả lương 

theo vị trí việc làm. 

đ) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 29, Điều 56 và Điều 58 về đánh giá, 

phân loại cán bộ, công chức để thống nhất với quy định của Đảng về mức phân 

loại đánh giá; bổ sung quy định đánh giá định lượng, bằng sản phẩm, thông qua 

khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương, bảo đảm 

xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dân chủ, khách quan. 

e) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 37 về phương thức tuyển dụng công 

chức theo hướng quy định tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển hoặc xét 

tuyển (tương tự như đối với viên chức); mở rộng đối tượng thực hiện xét tuyển 

ngoài trường hợp cam kết phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo từ 05 

năm trở lên thì cho phép thực hiện xét tuyển khi thực hiện chính sách thu hút, 

tạo nguồn cán bộ theo Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị và chủ trương 

thu hút nhân tài của Đảng; bổ sung quy định về việc tiếp nhận đối với công chức 

để bảo đảm sự liên thông giữa các nhóm đối tượng cán bộ trong khu vực công, 
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tránh vướng mắc, phát sinh thủ tục hành chính khi thực hiện chủ trương điều 

động, luân chuyển cán bộ của Đảng. 

g) Sửa đổi quy định tại Điều 39 về tuyển dụng công chức, trong đó quy 

định rõ cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho 

cơ quan quản lý, sử dụng lao động và chủ trương “thống nhất việc kiểm định 

chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, 

tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời, nghiên cứu phân cấp kiểm định 

theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng, khu vực” tại Nghị quyết số 26-NQ/TW. 

h) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 44, Điều 45 và Điều 46 về ngạch và 

nâng ngạch công chức theo hướng quy định 02 phương thức thi hoặc xét nâng 

ngạch; bổ sung quy định công chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch được 

bổ nhiệm vào ngạch cao hơn, đồng thời được bố trí vào vị trí việc làm tương 

ứng với ngạch công chức mới được bổ nhiệm để gắn công tác thi hoặc xét nâng 

ngạch công chức với công tác bố trí sử dụng (vì đã thực hiện việc đẩy mạnh 

phân cấp thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch cho cơ quan có thẩm 

quyền quản lý công chức thực hiện). 

i) Bổ sung khoản 5 vào Điều 78 và sửa đổi Điều 79 quy định kỷ luật đối 

với cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm 

trong thời gian công tác, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử 

lý nghiêm những người có sai phạm; đồng thời sửa đổi quy định về các hình 

thức kỷ luật đối với công chức để bảo đảm đồng bộ với các hình thức kỷ luật đối 

với đảng viên, cán bộ hoặc viên chức. 

k) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 80 về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ 

luật theo hướng kéo dài thời hiệu, thời hạn để giải quyết vướng mắc, bất cập 

phát sinh từ thực tiễn. 

l) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 82 về quy định liên quan đến 

cán bộ, công chức bị kỷ luật, theo đó quy định cụ thể cán bộ, công chức bị kỷ 

luật thì không được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn (vẫn có thể xem xét bổ 

nhiệm lại hoặc bố trí chức vụ thấp hơn); hoặc cán bộ, công chức đang trong quá 

trình xem xét xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử thì vẫn có thể giải quyết nghỉ 

hưu để tránh trường hợp cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu nhưng do trình tự 

thủ tục xử lý kéo dài, có trường hợp diễn ra trong nhiều năm, nếu không giải 

quyết thủ tục hưu trí sẽ tạo vướng mắc trong quá trình sử dụng cán bộ, công 

chức. Ngoài ra, cán bộ, công chức khi đã nghỉ hưu thì vẫn bị xem xét xử lý kỷ 

luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật. 

m) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 84 theo hướng quy định việc áp 

dụng Luật CBCC đối với người làm việc tại các hội, người làm việc trong bộ 

máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 

đảm kinh phí hoạt động (đối tượng áp dụng một số điều của Luật CBCC) và 

giao Chính phủ quy định về chế độ quản lý, sử dụng đối với đội ngũ lãnh đạo, 

quản lý trong doanh nghiệp nhà nước hoặc trong công ty cổ phần do Nhà nước 
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nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (đối tượng trước đây quy định áp 

dụng một số điều của Luật CBCC, nay không quy định phải áp dụng Luật 

CBCC mà giao Chính phủ quy định cho phù hợp). 

Nội dung Điều 2 cụ thể như sau: 

a) Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 7 về vị trí việc làm, theo đó xác định 

rõ vị trí việc làm là căn cứ để xác định biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, sử 

dụng và trả lương đối với viên chức (thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về 

việc trả lương theo vị trí việc làm). 

b) Sửa đổi khoản 3 Điều 9 giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân 

loại đơn vị sự nghiệp công lập đối với từng lĩnh vực sự nghiệp; chế độ quản lý 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp 

lý, năng lực quản trị tiên tiến. 

c) Bổ sung Điều 9a (vào sau Điều 9) quy định về chuyển đổi đơn vị sự 

nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp, trên cơ sở quy định nguyên tắc 

chung giao Chính phủ quy định điều kiện, tiêu chí chuyển đổi, hình thức tổ 

chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển đổi. 

d) Sửa đổi, bổ sung các điều 25, 28, 29 về các loại hợp đồng làm việc để 

thể chế hóa chủ trương thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với 

những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng 

sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) và để giải 

quyết vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. 

đ) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 41 về nội dung đánh giá viên chức 

bảo đảm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dân chủ, khách quan, phù hợp với từng 

ngành nghề, lĩnh vực. 

e) Bổ sung khoản 5 vào Điều 52 quy định kỷ luật đối với viên chức đã 

nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong 

thời gian công tác, bảo đảm tương thích với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý 

nghiêm những người có sai phạm. 

g) Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 53 về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ 

luật theo hướng kéo dài thời hiệu, thời hạn để giải quyết vướng mắc, bất cập 

phát sinh từ thực tiễn. 

h) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 56 về quy định liên quan 

đến viên chức bị kỷ luật, theo đó quy định cụ thể viên chức bị kỷ luật thì không 

được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn (vẫn có thể xem xét bổ nhiệm lại hoặc bố 

trí chức vụ thấp hơn); hoặc viên chức đang trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật, 

điều tra, truy tố, xét xử thì vẫn có thể giải quyết nghỉ hưu để tránh trường hợp 

viên chức đến tuổi nghỉ hưu nhưng do trình tự thủ tục xử lý kéo dài, có trường 

hợp diễn ra trong nhiều năm, nếu không giải quyết thủ tục hưu trí sẽ tạo vướng 

mắc trong quá trình sử dụng viên chức. Ngoài ra, viên chức khi đã nghỉ hưu thì 

vẫn bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật. 
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V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ 

1. Về phạm vi điều chỉnh 

Đa số ý kiến cho rằng, phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật lần này chỉ tập 

trung vào các vấn đề được nêu rõ trong các Nghị quyết Trung ương và theo Kế 

hoạch, Chương trình của Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như đã nêu trong 

Tờ trình. Ngoài ra có thể xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều để tăng cường 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong một số lĩnh vực và tăng 

cường áp dụng công nghệ thông tin để giảm thủ tục hành chính, thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí.  

Có ý kiến cho rằng, cần mở rộng phạm vi theo hướng sửa đổi tổng thể 

Luật CBCC và Luật Viên chức. 

Về vấn đề này, Ban soạn thảo nhận thấy, phạm vi sửa đổi Luật lần này 

cần tập trung vào các vấn đề đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về 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; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 

Trung ương 6 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 SNCL; Nghị quyết số 26-

NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII 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; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội 

nghị Trung ương 7 khóa XII 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; 

Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06 tháng 6 năm 

2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Kế hoạch của 

Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, 

Chính phủ. Theo đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã xác định rõ “sớm sửa đổi, bổ 

sung Luật CBCC, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 

liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ”; Kế hoạch 

số 10-KH/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định “sớm sửa đổi, bổ sung Luật 

Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật CBCC, Luật Viên chức và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương... (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành 

trong năm 2019).”.  

Vì vậy Ban soạn thảo báo cáo Chính phủ cho phép giữ phạm vi điều chỉnh 

như dự thảo Luật. 

2. Về xử lý kỷ luật 

Các ý kiến đều tán thành với việc bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với 

cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác 

nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, nhằm thể chế hóa nghiêm 
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túc chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và sự nghiêm 

minh của pháp luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cân nhắc về phạm vi áp dụng 

đối với đối tượng này, theo đó chỉ nên áp dụng quy định đối với những người 

giữ chức vụ, quyền hạn nhất định mà không quy định chung đối với tất cả đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác.  

Ban soạn thảo xin ý kiến Chính phủ về 2 phương án, cụ thể như sau: 

Phương án 1: Quy định xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức, 

viên chức có hành vi vi phạm trong quá trình công tác nay đã nghỉ việc hoặc 

nghỉ hưu mà không còn là cán bộ, công chức, viên chức. 

 Phương án 2: Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức giữ chức 

vụ lãnh đạo từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên ở trung ương và cấp phó 

chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên ở địa phương có hành vi vi phạm nghiêm 

trọng trong quá trình công tác nay đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mà không còn là 

cán bộ, công chức. 

 Trên đây là Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

CBCC và Luật Viên chức. Ban soạn thảo dự án Luật kính trình Chính phủ xem 

xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);  

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các thành viên Chính phủ; 

- Ban Tổ chức TW; 

- Văn phòng TW Đảng; 

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội; 

- Ủy ban Về CVĐXH của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, Vụ CCVC. 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trưởng Ban soạn thảo 

Lê Vĩnh Tân 

 

 


