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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng 8 năm 2018 

 

Tổng hợp nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức  

được ghi trong các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII
1
 

 

STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

1  

Cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được 

hoàn thiện, còn nhiều sơ hở. Thiếu cơ chế để 

xử lý, thay thế kịp thời những cán bộ lãnh 

đạo, quản lý yếu về năng lực, giảm sút uy 

tín, trì trệ trong công tác, kém hiệu quả trong 

phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, 

tiêu cực. Chậm ban hành quy định xử lý tổ 

chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, "tự 

diễn biến", "tự chuyển hoá". 

 

NQ số 04/NQ-TW  

Trung ương 4 
 

Nêu trong phần 

nhận xét, đánh giá 

                                                           
1
 Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII 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;  

- Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội Trung ương 5 khóa XII về tiếp t c cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;  

- 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 t c 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 t c đổi mới 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 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ngày 19/5/2018 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 v . 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

2  

Đánh giá, bố trí, sử d ng cán bộ còn nể 

nang, c c bộ. Một số cơ chế, chính sách 

trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa công 

bằng; chính sách tiền lương. 

NQ số 04/NQ-TW  

Trung ương 4 
 

Nêu trong phần 

nhận xét, đánh giá 

3  

Hằng năm hoặc khi chuẩn bị đề bạt, luân 

chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, 

tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ 

chức và cán bộ, đảng viên là: chương trình 

hành động của tập thể và cá nhân; kết quả 

thực hiện nhiệm v  được giao; kết quả thực 

hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất 

đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; 

sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; 

hiệu quả đấu tranh, khắc ph c suy thoái, "tự 

diễn biến", "tự chuyển hoá". 

NQ số 04/NQ-TW  

Trung ương 4 

Sửa đổi quy định về 

đánh giá cán bộ, công 

chức  (Điều 28, 29, 55, 

56, 57 và 58 Luật 

CBCC);  

Nội dung số 10 

trong các nhiệm v , 

giải pháp (phần 1, 

m c IV); 

Cập nhật các nội 

dung về đánh giá 

trong Quy định số 

89-QĐ/TW của 

BCT quy định về 

khung tiêu chuẩn 

chức danh, định 

hướng khung tiêu 

chí đánh giá cán bộ 

lãnh đạo, quản lý 

các cấp 

4  

Kiên quyết thực hiện đúng m c tiêu, có hiệu 

quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên 

chế gắn với cải cách chế độ công v , cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

đổi mới chính sách tiền lương. Thực hiện 

chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên 

chức nhà nước. 

NQ số 04/NQ-TW  

Trung ương 4 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều từ 

Điều 25 đến Điều 30 

của Luật Viên chức về 

hợp đồng làm việc để 

thực hiện chế độ hợp 

Nội dung số 3 trong 

các nhiệm v , giải 

pháp (phần 2, m c 

IV); 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

đồng viên chức có thời 

hạn đối với những 

trường hợp tuyển d ng 

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). 

5  

Tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ 

công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm 

khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì 

trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, 

nhiệm v  được giao 

NQ số 04/NQ-TW  

Trung ương 4 

Tăng thẩm quyền của 

người đứng đầu trong 

công tác đánh giá; đổi 

mới phương pháp, hình 

thức, thời điểm đánh 

giá bảo đảm phù hợp, 

linh hoạt 

Nội dung số 4 trong 

các nhiệm v , giải 

pháp (phần 3, m c 

IV); 

 

6  

Thực hiện việc tách người quản lý doanh 

nghiệp nhà nước khỏi chế độ viên chức, 

công chức. 

NQ số 12-NQ/TW 5 

Bỏ quy định tại khoản 

3 Điều 84; bổ sung quy 

định giao Chính phủ 

quy định việc tuyển 

d ng, quản lý, sử d ng 

đối tượng là người 

quản lý doanh nghiệp 

nhà nước. 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

7  

Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu 

lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 

kết quả thấp; tỉ lệ người ph c v  cao, nhất là 

ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó 

nhiều; việc bổ nhiệm cấp "hàm" ở một số cơ 

quan Trung ương chưa hợp lý.  

Số người hưởng lương, ph  cấp từ ngân 

sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị 

sự nghiệp công lập, người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; 

chính sách tiền lương còn bất cập. 

Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa 

các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý; 

năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ 

chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế. 

 

NQ số 18/NQ-TW 

Trung ương 6 
 

Nêu trong phần 

nhận xét, đánh giá 

8  

Công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên 

chế chưa chặt chẽ và chưa tập trung thống 

nhất vào một đầu mối. Trong nhiều văn bản 

quy phạm pháp luật chuyên ngành vẫn quy 

định về tổ chức bộ máy, biên chế; một số 

văn bản pháp luật về tổ chức còn nội dung 

chưa phù hợp. 

Cơ chế, chính sách khuyến khích việc sắp 

xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa phù 

NQ số 18/NQ-TW 

Trung ương 6 
 

Nêu trong phần 

nguyên nhân 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

hợp, thiếu mạnh mẽ. Việc phân bổ kinh phí 

thường xuyên theo biên chế chưa gắn với 

kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức, cơ quan, đơn vị là một trong những 

nguyên nhân làm tăng biên chế. 

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu 

thường xuyên; chưa xử lý nghiêm đối với 

những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng 

đầu không hoàn thành nhiệm v  sắp xếp tổ 

chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; 

chưa có cơ chế đánh giá phù hợp và thay thế 

kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức 

không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm v . 

 

9  

- Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt 

động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực 

hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo 

việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế của hệ thống chính trị. Bảo 

đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống 

nhất của Trung ương, đồng thời phát huy 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng 

cấp, từng ngành, từng địa phương; xác định 

rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất 

NQ số 18/NQ-TW 

Trung ương 6 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều 28, 

45, và 58 theo hướng 

quy định liên thông 

trong việc chuyển đổi 

giữa viên chức với cán 

bộ, công chức và giữa 

cán bộ, công chức với 

viên chức; thống nhất 

về chế độ đối với viên 

chức khi chấm dứt hợp 

Phần 2 M c II quan 

điểm chỉ đạo 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

là người đứng đầu. 

- Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên 

thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định 

với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức 

bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, 

tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền 

lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút 

người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần 

thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối 

với những người chịu tác động trực tiếp 

trong quá trình sắp xếp. 

 

đồng làm việc. 

 

10  

- Thực hiện Đảng thống nhất lãnh đạo xây 

dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 

của toàn hệ thống chính trị, ở Trung ương 

trực tiếp là Bộ Chính trị, ở địa phương trực 

tiếp là ban thường v  cấp uỷ cấp tỉnh. 

Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng m c 

tiêu đã đề ra. Quy định và quản lý chặt chẽ 

biên chế đối với các tổ chức trong hệ thống 

chính trị trên cơ sở phân loại tổ chức, tiêu 

chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên 

chức và xác định vị trí việc làm một cách 

NQ số 18/NQ-TW 

Trung ương 6 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại khoản 2 Điều 5 

về nguyên tắc quản lý 

cán bộ, công chức (nội 

dung liên quan đến vị 

trí việc làm); bổ sung 

quy định giao Chính 

phủ quy định phương 

pháp, nguyên tắc xác 

định vị trí việc làm; 

phân cấp cho các bộ, 

Phần 1 M c III về 

nhiệm v , giải pháp 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

khoa học, sát thực tế… 

Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, 

hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa 

cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với 

trách nhiệm; 

 

ngành, địa phương 

thẩm quyền phê duyệt 

số lượng vị trí việc làm 

11  

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên 

quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của chính quyền cấp xã và quy 

định khung số lượng cán bộ, công chức cấp 

xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí 

việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của 

địa phương và bảo đảm giảm biên chế. Quy 

định và thực hiện nghiêm, thống nhất việc 

khoán chi ph  cấp cho người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân 

phố. 

 

 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều từ 

Điều 61 đến Điều 64 

về đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã; thực 

hiện cơ chế, chính sách 

liên thông, bình đẳng, 

nhất quán giữa đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp 

xã với đội ngũ cán bộ, 

công chức trong hệ 

thống chính trị. 

 

Phần 2.3 M c III 

nhiệm v , giải pháp 

c  thể 

12  

Nhiều văn bản pháp luật về đơn vị sự nghiệp 

công lập chậm được ban hành hoặc chưa kịp 

thời sửa đổi, bổ sung. Công tác đổi mới hệ 

thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

Nghị quyết số 19-

NQ/TW Trung ương 

6 

 
Phần nhận xét, đánh 

giá 



 
 

8 
 

STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

còn chậm. Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự 

nghiệp công lập chủ yếu còn theo đơn vị 

hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo 

ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu 

cầu thực tế. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự 

nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, 

chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất 

lượng, hiệu quả dịch v  thấp. 

13  

- Đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế 

theo hướng quản lý, giám sát chặt chẽ biên 

chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do 

ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc 

một phần chi thường xuyên; đẩy mạnh thí 

điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám 

đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập. Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức 

có thời hạn đối với những trường hợp tuyển 

d ng 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). Không thực 

hiện chế độ công chức trong đơn vị sự 

nghiệp công lập (trừ các đơn vị ph c v  

nhiệm v  chính trị và ph c v  quản lý nhà 

nước). Thực hiện nghiêm việc đánh giá, 

phân loại viên chức hằng năm theo quy định 

Nghị quyết số 19-

NQ/TW Trung ương 

6 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều từ 

Điều 25 đến Điều 30 

về hợp đồng làm việc 

để thực hiện chế độ 

hợp đồng viên chức có 

thời hạn đối với những 

trường hợp tuyển d ng 

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). 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định khoản 2 Điều 4 và 

điểm c khoản 1 Điều 

32 để tách bạch giữa 

Phần 3 M c III 

nhiệm v , giải pháp 



 
 

9 
 

STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những 

người 2 năm liên tiếp không hoàn thành 

nhiệm v . 

- Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên 

chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ 

quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định; có 

kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm 

số viên chức và số người lao động vượt quá 

số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự 

chủ tài chính). Các cơ quan, đơn vị chưa sử 

d ng hết số biên chế được giao phải xem 

xét, cắt giảm phù hợp. 

- Tổ chức phân loại viên chức theo vị trí 

việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên 

chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp 

v  chiếm tỉ lệ ít nhất 65%. Xây dựng kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, 

trình độ, bố trí, sử d ng hợp lý, hiệu quả đội 

ngũ này. Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh 

giản biên chế đối với các chức danh kế toán, 

y tế học đường tại các trường mầm non, phổ 

thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân 

viên ph c v  trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

- Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển d ng, 

khu vực hành chính với 

khu vực SNCL và khu 

vực doanh nghiệp; bỏ 

quy định tại khoản 3 

Điều 84. 

 



 
 

10 
 

STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

sử d ng và quản lý viên chức (bao gồm cả 

cán bộ quản lý). Có chính sách thu hút nhân 

tài, thu hút đội ngũ viên chức có chuyên 

môn, nghiệp v  giỏi vào làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đào tạo lại, 

hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người 

lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc 

chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công 

lập. 

 

 

14  

- Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao 

năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, 

hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt 

động cung ứng các dịch v  sự nghiệp công, 

đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

 

Nghị quyết số 19-

NQ/TW Trung ương 

6 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định  tại Điều 9, Điều 

10, Điều 47 và Điều 48 

theo hướng phân định 

rõ việc quản lý nhà 

nước với quản trị đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

sắp xếp, tổ chức lại 

đơn vị sự nghiệp công 

lập về: quản lý và nâng 

cao chất lượng nguồn 

nhân lực; năng lực 

quản trị của đơn vị sự 

Phần 5 M c III 

nhiệm v , giải pháp 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

nghiệp công lập và 

nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước 

đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

15  

- Sửa đổi, bổ sung pháp luật về công chức, 

viên chức, đội ngũ nhà giáo và pháp luật có 

liên quan. Đẩy mạnh việc phân cấp, giao 

quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập theo hướng phân định rõ việc quản lý 

nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công 

lập và việc cung ứng dịch v  sự nghiệp 

công. 

 

  
Phần 7 M c III 

nhiệm v , giải pháp 

16  

Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo bổ sung 

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, ưu 

tiên các dự án luật trực tiếp ph c v  triển 

khai thực hiện Nghị quyết; tăng cường giám 

sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường v  Quốc 

hội, Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc 

hội đối với việc tiếp t c 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. 

Nghị quyết số 19-

NQ/TW Trung ương 

6 
 

Phần 1 M c IV tổ 

chức thực hiện 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

17  

Công tác cán bộ còn nhiều hạn chế, bất cập, 

việc thực hiện một số nội dung còn hình 

thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa 

phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết 

quả, sản phẩm c  thể, không ít trường hợp 

còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định 

kiến. Quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, 

liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa 

phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo 

đảm phương châm "động" và "mở". Công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chậm đổi mới, 

chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực 

tiễn, chưa gắn với quy hoạch và theo chức 

danh. Luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ 

trương bố trí một số chức danh không là 

người địa phương, trong đó có bí thư cấp uỷ 

các cấp còn bất cập, chưa đạt yêu cầu. Việc 

sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình trạng đúng 

quy trình nhưng chưa đúng người, đúng 

việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người 

nhà, người thân, họ hàng, "cánh hẩu" xảy ra 

ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã 

hội. Công tác tuyển d ng, thi nâng ngạch 

Nghị quyết số 26-

NQ/TW Trung ương 

7 
 

Phần nhận xét, đánh 

giá 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, 

chất lượng chưa cao, chưa đồng đều, có nơi 

còn xảy ra sai phạm, tiêu cực. Chủ trương 

thu hút nhân tài chậm được c  thể hoá bằng 

các cơ chế, chính sách phù hợp; kết quả thu 

hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa 

đạt yêu cầu. Chính sách cán bộ giữa các cấp, 

các ngành có mặt còn thiếu thống nhất, chưa 

đồng bộ; chính sách tiền lương, nhà ở và 

việc xem xét thi đua, khen thưởng chưa thực 

sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý 

với công việc. 

 

18  

Đến năm 2020: (1) Thể chế hoá, c  thể hoá 

Nghị quyết thành các quy định của Đảng và 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công 

tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán 

bộ; 

Nghị quyết số 26-

NQ/TW Trung ương 

7 
  

19  

- Thể chế hoá, c  thể hoá các chủ trương, 

đường lối của Đảng về công tác cán bộ theo 

hướng: Đồng bộ, liên thông, nhất quán trong 

hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; 

đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; ràng buộc 

trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền 

Nghị quyết số 26-

NQ/TW Trung ương 

7 
 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi 

trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng 

tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám 

đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích 

chung. 

 

20      

21  

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo 

hướng: Xuyên suốt, liên t c, đa chiều, theo 

tiêu chí c  thể, bằng sản phẩm, thông qua 

khảo sát, công khai kết quả và so sánh với 

chức danh tương đương; gắn đánh giá cá 

nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm 

v  của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại Điều 28 và 

Điều 29 và quy định tại 

các điều từ Điều 55 

đến Điều 58 về đánh 

giá, phân loại đánh giá 

cán bộ, công chức; 

thống nhất quy định về 

phân loại cán bộ, công 

chức theo quy định của 

Đảng. 

 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 

22  

- Tiếp t c đổi mới công tác tuyển d ng, quy 

hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển 

cán bộ: 

+ Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu 

 

Sửa đổi, bổ sung các 

quy định tại các điều từ 

Điều 35 đến Điều 41 

về công tác tuyển d ng 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

vào công chức để các địa phương, cơ quan, 

đơn vị lựa chọn, tuyển d ng theo yêu cầu, 

nhiệm v ; đồng thời, nghiên cứu phân cấp 

kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo 

vùng, khu vực. 

+ Quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi 

để phát hiện, thu hút, trọng d ng nhân tài có 

trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, 

lĩnh vực mũi nhọn ph c v  cho phát triển 

nhanh, bền vững. Xây dựng Chiến lược 

quốc gia về thu hút và trọng d ng nhân tài 

theo hướng không phân biệt đảng viên hay 

người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong 

nước hay ở nước ngoài. 

 

công chức để thống 

nhất kiểm định chất 

lượng đầu vào làm căn 

cứ cho các địa phương, 

cơ quan, đơn vị lựa 

chọn, tuyển d ng theo 

yêu cầu, nhiệm v ; bổ 

sung quy định nguyên 

tắc chế độ tuyển d ng 

công chức hợp đồng; 

giao Chính phủ thực 

hiện đối với một số vị 

trí không giữ chức v  

lãnh đạo để thực hiện 

một số công việc c  

thể. 

Sửa đổi quy định tại 

Điều 6 về chính sách 

đối với người có tài 

năng; phân cấp cho bộ, 

ngành, địa phương căn 

cứ vào điều kiện đặc 

thù của từng ngành, địa 

phương quy định chi 

tiết chính sách thu hút, 
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sử d ng, đãi ngộ người 

có tài năng; bổ sung 

quy định thu hút nhân 

tài thông qua tuyển 

d ng làm việc theo chế 

độ hợp đồng và thi 

tuyển công chức lãnh 

đạo. 

 

23  

- Tiếp t c nghiên cứu, thực hiện thí điểm 

một số chủ trương: 

+ Mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán 

bộ lãnh đạo, quản lý cấp v , sở, phòng. 

+ Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán 

bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình 

bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; bí thư 

cấp uỷ giới thiệu để bầu uỷ viên ban thường 

v  theo một quy trình nhất định, bảo đảm 

nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu 

trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. 

+ Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm 

cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với 

cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách 

 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều 44, 45 

và Điều 46 về chế độ 

thi nâng ngạch; quy 

định đẩy mạnh phân 

cấp cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trực tiếp 

quản lý cán bộ, công 

chức; đề cao vị trí, vai 

trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử d ng công 

chức; bổ sung quy định 

xét nâng ngạch và quy 

định đẩy mạnh cơ chế 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 
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nhiệm về quyết định của mình. 

 

thi tuyển lãnh đạo; bổ 

sung quy định áp d ng 

công nghệ thông tin. 

 

24  

- Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, 

các ngành theo vị trí việc làm, khung năng 

lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm 

số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ 

cấu. 

 

 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại khoản 2 Điều 5 

về nguyên tắc quản lý 

cán bộ, công chức (nội 

dung liên quan đến vị 

trí việc làm); bổ sung 

quy định giao Chính 

phủ quy định phương 

pháp, nguyên tắc xác 

định vị trí việc làm; 

phân cấp cho các bộ, 

ngành, địa phương 

thẩm quyền phê duyệt 

số lượng vị trí việc làm 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 
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25  

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ 

chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; lợi d ng quyền lực 

để thực hiện những hành vi sai trái trong 

công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, 

chạy quyền. Huỷ bỏ, thu hồi các quyết định 

không đúng về 

- Xây dựng quy định về thẩm quyền, trách 

nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

cán bộ và quản lý cán bộ; xử lý nghiêm 

những người có sai phạm, kể cả khi đã 

chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. 

 

 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều từ 

Điều 78 đến Điều 82 

về kỷ luật cán bộ, công 

chức theo hướng kéo 

dài thời hiệu xử lý kỷ 

luật; bổ sung quy định 

kỷ luật đối với cán bộ, 

công chức đã nghỉ hưu 

hoặc đã chuyển công 

tác nhưng có hành vi vi 

phạm trong thời gian 

công tác. 

 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 

26  

- Nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách 

liên thông, bình đẳng, nhất quán trong hệ 

thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công 

chức cấp xã với cán bộ, công chức nói 

chung, giữa nguồn nhân lực ở khu vực công 

và khu vực tư; có cơ chế cạnh tranh vị trí 

việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế 

độ "biên chế suốt đời". 

 

 

Sửa đổi, bổ sung quy 

định tại các điều từ 

Điều 61 đến Điều 64 

về đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã; thực 

hiện cơ chế, chính sách 

liên thông, bình đẳng, 

nhất quán giữa đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp 

xã với đội ngũ cán bộ, 

Phần 2 M c III 

nhiệm v , giải pháp 
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công chức trong hệ 

thống chính trị. 

Bổ sung quy định 

nguyên tắc chế độ 

tuyển d ng công chức 

hợp đồng; giao Chính 

phủ thực hiện đối với 

một số vị trí không giữ 

chức v  lãnh đạo để 

thực hiện một số công 

việc c  thể. 

27  

Trong khu vực công, Nhà nước trả lương 

cho cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức 

danh và chức v  lãnh đạo, phù hợp với 

nguồn lực của Nhà nước và nguồn thu sự 

nghiệp dịch v  công, bảo đảm tương quan 

hợp lý với tiền lương trên thị trường lao 

động 

NQ 27-NQ/TW ngày 

21/5/2018 về cải 

cách chính sách tiền 

lương 
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- Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, 

nghiệp v  theo ngạch công chức và chức 

danh nghề nghiệp viên chức áp d ng chung 

đối với công chức, viên chức không giữ 

chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, 
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STT Nội dung Nguồn Dự kiến thể chế Ghi chú 

chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều 

bậc lương theo nguyên tắc: Cùng mức độ 

phức tạp công việc thì mức lương như nhau; 

điều kiện lao động cao hơn bình thường và 

ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ ph  

cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số 

bậc trong các ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công 

chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp v . Việc bổ nhiệm vào ngạch 

công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên 

chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 

viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 

lý công chức, viên chức thực hiện 

 


