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A陰 C姶愛NG GI閏I THI烏U LU一T VIểN CH永C 

Ngày  15-11-2010, t衣i k┻ h丑p th泳 8, Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng hoà xã h瓜i ch栄 
ngh┄a Vi羽t Nam khoá XII đã thông qua Lu壱t Viên ch泳c. Lu壱t có hi羽u l詠c thi hành t瑛 
ngày 01-01-2012.  

 

I. S衛 C井N THI蔭T BAN HÀNH LU一T VIểN CH永C 

 Qua h挨n 10 n<m th詠c hi羽n Pháp l羽nh cán b瓜, công ch泳c, đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c 

đã đ逢嬰c nâng cao và phát tri吋n v隠 s嘘 l逢嬰ng, ch医t l逢嬰ng, t逢偉 ng b逢挨囲 c đáp 泳ng yêu c亥u 
và đòi h臼i nga偉y ca偉ng cao c栄a nhân dân. Tính đ院n th運i đi吋m n<m 2009, t鰻ng s嘘 viên 
ch逢囲 c c栄a các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p là 1.657.470 ng逢運i, làm vi羽c trong 52.241 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p t瑛 Trung 逢挨ng đ院n c医p huy羽n. Bên c衣nh nh英ng k院t qu違 đã đ衣t 
đ逢嬰c, công ta囲c qu違n lý viên ch逢囲 c và đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c còn m瓜t s嘘 h衣n ch院 và t欝n 
t衣i sau:  
 Thと nhＸt, nhâ 委n th逢囲 c vê偉 ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c và c挨 
ch院 qu違n lý viên ch逢囲 c ch逢a đ鰻i m噂i k鵜p th運i v噂i nh英ng thay đ鰻i v隠 nhiê 委m vu 委 c栄a 
Nhà n逢噂c trong viê 委c t鰻 ch泳c cung 逢囲 ng các nhu c亥u c挨 b違n, thi院t y院u cho ng逢運i dân 
và c瓜ng đ欝ng. T逢 duy v隠 các ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a viên ch逢囲 c v磯n mang d医u 
医n c栄a th運i k┻ k院 ho衣ch hóa t壱p trung. Vi 委 tri囲 c栄a viên ch逢囲 c ch逢a đ逢挨 委c xác đ鵜nh ro斡 
ra偉ng trong ca囲c đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p d鵜ch v映 công; ch逢a co囲  s逢 委 phân đi 委nh gi英a ho衣t đ瓜ng 
qu違n lý nhà n逢噂c cu旭a công ch逢囲 c v噂i ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a viên ch逢囲 c. Trong 

nhi隠u l┄nh v詠c, ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a viên ch逢囲 c còn ti偉nh tra 委ng vi ph衣m vê偉 
ch医t l逢嬰ng, đ衣o đ泳c và k益 lu壱t ngh隠 nghi羽p. Vi羽c đánh giá, phân lo衣i viên ch逢囲 c 

ch逢a b違o đ違m khoa h丑c, khách quan d磯n đ院n vi羽c tuy吋n d映ng, b嘘 trí, quy ho衣ch, 
đánh giá và đào t衣o, b欝i d逢叡ng viên ch逢囲 c ch逢a đáp 泳ng yêu c亥u c栄a th詠c ti宇n đ員t 
ra, 違nh h逢荏ng đ院n vi羽c xây d詠ng và nâng cao ch医t l逢嬰ng đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c;  

 Thと hai, v隠 m員t pháp lý, m< 委c du偉  Pháp l羽nh cán b瓜, công ch泳c đa斡 quy đ鵜nh 
v隠 quy隠n, ngh┄a v映 va偉 ca囲c nô 委i dung qua旭n ly囲 viên ch逢囲 c, nh逢ng ca囲c quy đi 委nh na偉y so 

v挨囲 i yêu câ偉u hiê 委n nay vâ斡n co偉n bâ囲t câ 委p. Ho衣t đ瓜ng c栄a cán b瓜, công ch泳c, viên ch逢囲 c 

đ隠u nh茨m mu 委c tiêu chung la偉 ph映c v映 nhân dân. Tính ch医t, đ員c đi吋m lao đ瓜ng c栄a 
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viên ch逢囲 c trong các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ch逢a đ逢挨 委c phân biê 委t ro斡 ra偉ng v挨囲 i ca囲n 

bô 委, công ch逢囲 c trong ca囲c c挨 quan ha偉nh chi囲nh nha偉 n逢挨囲 c. Ca囲c quy đi 委nh “quyê偉n l逢 委c 

công” va偉 ng逢挨偉 i th逢 委c hiê 委n “quyê偉n l逢 委c công” v挨囲 i “phu 委c vu 委 công” va偉 ng逢挨偉 i th逢 委c hiê 委n 

ca囲c di 委ch vu 委 công ch逢a đ逢挨 委c phân bi羽t rõ ràng. Do đo囲 , trong th逢 委c tê囲, hoa 委t đô 委ng nghê偉 
nghiê 委p cu旭a viên ch逢囲 c nh<偉m th逢 委c hiê 委n ch逢囲 c n<ng phu 委c vu 委 xa斡 hô 委i trên ca囲c li 斡nh v逢 委c 

ch逢a đ逢挨 委c ca囲c c挨 quan, tô旭  ch逢囲 c quan tâm đâ偉y đu旭 . Trong ca囲c quy đi 委nh hiê 委n ha偉nh, 

viê 委c quy đ鵜nh quy隠n, ngh┄a v映, nh英ng vi羽c không đ逢嬰c làm cu旭a viên ch逢囲 c gi嘘ng 
nh逢 đ嘘i v噂i cán b瓜, công ch泳c trong các c挨 quan c栄a A違ng, Nhà n逢噂c, t鰻 ch泳c 
chính tr鵜 - xã h瓜i đa斡 ha 委n chê囲 viê 委c xây d逢 委ng đô 委i ngu斡 viên ch逢囲 c va偉 nâng cao châ囲t 
l逢挨 委ng hoa 委t đô 委ng cu旭a ca囲c di 委ch vu 委 công; ch逢a phát huy hê囲t tài n<ng, sáng t衣o cu旭a 

viên ch逢囲 c va偉 ch逢a go囲p phâ偉n thu hút ngu欝n nhân l詠c có ch医t l逢嬰ng cao, tay nghê偉 
gi臼i tham gia va偉o khu v詠c s詠 nghi羽p công l壱p.    

N<m 2008, Qu嘘c h瓜i đã thông qua Lu壱t cán b瓜, công ch泳c. Lu壱t này ch雨 đi隠u 
ch雨nh cán b瓜, công ch泳c làm vi羽c trong c挨 quan c栄a A違ng, Nhà n逢噂c và t鰻 ch泳c 
chính tr鵜 - xã h瓜i mà không điê偉u ch雨nh viên ch逢囲 c trong đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. 
Do v壱y, c亥n thi院t ph違i có m瓜t v<n b違n pháp lu壱t có giá tr鵜 cao do Nhà n逢噂c ban 
hành đ吋 đ員t nê偉n ta旭ng pha囲p ly囲 thúc đâ旭y viê 委c xây d詠ng và phát tri吋n đ瓜i ng┡ viên 
ch逢囲 c; 

Thと ba, th逢 委c tra 委ng t鰻 ch泳c tuy吋n d映ng, s穎 d映ng và qu違n lý viên ch逢囲 c còn 

ch壱m đ鰻i m噂i, ch逢a t逢挨ng thi囲ch v挨囲 i c挨 ch院 t逢 委 chu旭  cu旭a ca囲c đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p công 

l壱p; ch逢a phát huy đ逢挨 委c ta偉 i n<ng, s逢囲 c sa囲ng ta 委o cu旭a viên ch逢囲 c. M員c du偉  n<m 2003, 
Nhà n逢噂c đã b逢噂c đ亥u đ鰻i m噂i viê 委c tuy吋n d映ng viên ch泳c t瑛 hình th泳c tuy吋n d映ng 
lâu dài sang hình th泳c h嬰p đ欝ng làm vi羽c nh逢ng cách th泳c tuy吋n d映ng theo h嬰p 
đ欝ng g逸n v噂i ch雨 tiêu biên ch院 ch逢a th吋 hi羽n đ逢嬰c tri羽t đ吋 tinh th亥n đ鰻i m噂i ph逢挨ng 
th泳c qu違n lý viên ch逢囲 c và ch逢a đáp 泳ng đ逢挨 委c yêu câ偉u giao quy隠n t詠 ch栄, t詠 ch鵜u 
trách nhi羽m trong các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p.  

Ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c hiê 委n nay ch逢a đ逢嬰c qu違n lý và 
ki吋m soát ch員t ch胤, th嘘ng nh医t; các tiêu c詠c vê偉 tác phong, l隠 l嘘i làm vi羽c c栄a viên 
ch逢囲 c đa斡 va偉 đang la偉m gi違m s泳c sáng t衣o, châ囲t l逢挨 委ng trong ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p 
ph映c v映 ng逢運i dân và c瓜ng đ欝ng c栄a các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. Các bi吋u hi羽n 
v隠 thi院u tinh th亥n trách nhi羽m, y院u kém v隠 n<ng l詠c và trình đ瓜 ngh隠 nghi羽p, phiê偉n 
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ha偉 , sách nhi宇u ng逢運i dân v磯n t欝n t衣i trong đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c, làm 違nh h逢荏ng đ院n 
lòng tin c栄a ng逢運i dân đ嘘i v噂i A違ng và Nhà n逢噂c.  
 T瑛 yêu câ偉u kha囲ch quan va偉 th詠c tr衣ng trên, nh<偉m đáp 泳ng yêu c亥u xây d詠ng 
Nhà n逢噂c pháp quy隠n XHCN c栄a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nâng cao 
ch医t l逢嬰ng ph映c v映 nhân dân c栄a các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p; đ育y m衣nh xã h瓜i 
hóa các ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p và xây d詠ng đ瓜i ng┡ viên ch泳c có đ衣o đ泳c ngh隠 
nghi羽p, có trình đ瓜 và n<ng l詠c ph映c v映 nhân dân, góp ph亥n th詠c hi羽n c違i cách khu 
v詠c d鵜ch v映 công phù h嬰p va偉 đô偉ng bô 委 v噂i xu h逢噂ng chuy吋n đ鰻i sang n隠n hành 
chính ph映c v映, v噂i c挨 ch院 th鵜 tr逢運ng, ti院n trình công nghi羽p hóa, hi羽n đ衣i hóa và 
h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c t院, vi羽c ban hành Lu壱t viên ch逢囲 c là râ囲t c亥n thi院t.  
 

II. M影C TIểU, QUAN AI韻M CH迂 A萎O XỂY D衛NG LU一T VIểN 
CH永C 

1. M映c tiêu: 
a) T衣o c挨 s荏 pháp lý nh茨m xây d詠ng và qu違n lý đ瓜i ng┡ viên ch泳c có đ栄 

ph育m ch医t, trình đ瓜 và n<ng l詠c đáp 泳ng nhu c亥u ngày càng cao c栄a ng逢運i dân và 
c瓜ng đ欝ng; phát huy đ逢嬰c tính n<ng đ瓜ng, sáng t衣o và tài n<ng c栄a viên ch逢囲 c;  

b) A鰻i m噂i và nâng cao hiê 委u qua旭 qu違n lý nhà n逢噂c v隠 viên ch泳c, thúc đ育y 
phát tri吋n khu v詠c s詠 nghi羽p công l壱p; xây d詠ng c挨 ch院 qu違n lý viên ch泳c theo v鵜 
trí vi羽c làm; xác đi 委nh ro斡 th育m quy隠n, trách nhi羽m c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p trong qu違n lý đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c.  

c) Góp ph亥n nâng cao ch医t l逢嬰ng ph映c v映 ng逢運i dân và c瓜ng đ欝ng c栄a các 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p, th詠c hi羽n ti院n b瓜 và công b茨ng xã h瓜i, t<ng tr逢荏ng kinh 
t院 ph違i đi đôi v噂i phát tri吋n xã h瓜i, b違o đ違m các phúc l嬰i c挨 b違n cho ng逢運i dân, đ員c 
bi羽t là góp ph亥n th逢 委c hiê 委n xa斡 hô 委i ho囲a ca囲c hoa 委t đ瓜ng thiê囲t yê囲u ma偉 hiê 委n nay Nha偉 
n逢挨囲 c đang n逸m gi逢斡 đ吋 chuyê旭n sang cho khu v詠c di 委ch v映 công. 

2. Quan đi吋m:  

 a) Th吋 ch院 hóa ch栄 tr逢挨ng c栄a A違ng v隠 đ鰻i m噂i c挨 ch院 qu違n lý các đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p, thúc đ育y xã hô 委i hóa ca囲c ho衣t đô 委ng nghê偉 nghiê 委p, go囲p phâ偉n ta 委o 

đi隠u ki羽n chuy吋n đô旭 i hoa偉n toa偉n hoa 委t đô 委ng cu旭a ca囲c đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p theo 
c挨 ch院 t詠 ch栄, t詠 ch鵜u trách nhi羽m;  
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b) Hoàn thi羽n các quy đ鵜nh v隠 quy隠n, ngh┄a v映 đô囲 i v挨囲 i viên ch逢囲 c. A鰻i m噂i c挨 
b違n c挨 ch院 qu違n lý viên ch泳c nh茨m phát huy t嘘i đa các ti隠m n<ng tri th泳c, tài n<ng 
và chuyên môn nghi羽p v映 c栄a đ瓜i ng┡ viên ch逢囲 c, đa囲p 泳ng yêu câ偉u cu旭 a quá trình c違i 
cách khu v詠c d鵜ch v映 công, phát tri吋n và h瓜i nh壱p kinh t院 qu嘘c t院;  

c) B違o đ違m tính minh b衣ch, công khai và trách nhi羽m trong ho衣t đ瓜ng ngh隠 

nghi羽p c栄a viên ch逢囲 c. Ti院p t映c th詠c hi羽n ch院 đ瓜 h嬰p đ欝ng làm vi羽c g逸n v噂i viê 委c 

thiê囲t lâ 委p hê 委 thô囲ng các v鵜 trí vi羽c làm trong qu違n lý viên ch泳c; đ隠 cao trách nhi羽m 
c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công lâ 委p; 

d) Ti院p thu có ch丑n l丑c kinh nghiê 委m quô囲c tê囲 v隠 qua旭n ly囲 viên ch逢囲 c, đô偉ng th運i 

kê囲 th逢偉 a va偉 hoa偉n thiê 委n các quy đi 委nh c栄a pha囲p luâ 委t hiê 委n ha偉nh phu偉  h挨 委p v挨囲 i yêu câ偉u 

qu違n lý nâng cao châ囲t l逢嬰ng hoa 委t đô 委ng nghê偉 nghi羽p cu旭a viên ch逢囲 c trong giai đoa 委n 

hiê 委n nay.  
 

  III. NH頴NG N浦I DUNG CH曳 Y蔭U C曳A LU一T VIểN CH永C 

Luâ 委t viên ch逢囲 c g欝m 6 Ch逢挨ng va偉 62 Aiê偉u. G欝m nh英ng n瓜i dung ch栄 y院u sau:  
Ch逢挨ng I: NH頴NG QUY A卯NH CHUNG 

Ch逢挨ng này g欝m 10 đi隠u, t瑛 Ai隠u 1 đ院n Ai隠u 10 quy đi 委nh đô囲 i t逢挨 委ng a囲p du 委ng 

và ph衣m vi đi隠u ch雨nh v挨囲 i nh逢斡ng vâ囲n đ隠 liên quan đê囲n quyê偉n va偉 nghi 斡a v映 cu旭a viên 

ch逢囲 c va偉 nh逢斡ng vâ囲n đê偉 c挨 ba旭n khác đô囲 i v挨囲 i viên ch逢囲 c trong khu v逢 委c di 委ch vu 委 công 

(s逢 委 nghiê 委p) nh茨m t衣o nê偉n mo囲ng c挨 ba旭n cho viê 委c th吋 hiê 委n c挨 chê囲 qua旭n ly囲 viên ch逢囲 c 

quy đi 委nh ca囲c ch逢挨ng sau.  

- Ai隠u 1 quy đ鵜nh ph衣m vi đi隠u ch雨nh và đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng c栄a Luâ 委t Viên 

ch泳c. Theo đo囲  Lu壱t quy đi 委nh v隠 viên ch泳c; tuy吋n d映ng, s穎 d映ng và qu違n lý viên 
ch泳c; quy隠n, ngh┄a v映 và các đi隠u ki羽n b違o đ違m th詠c hi羽n ngh┄a v映 c栄a viên ch泳c. 
Các quy đ鵜nh cu旭a Luâ 委t chi旭 áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c làm vi羽c trong các đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p ma偉 không điê偉u chi旭nh viên ch泳c làm vi羽c trong ca囲c đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p 

ngoa偉 i công lâ 委p.   

- Ai隠u 2 xa囲c đi 委nh ro斡 khái ni羽m viên ch泳c v挨囲 i ca囲c tiêu chi囲 xa囲c đi 委nh cu 委 thê旭. 
Theo đó, Viên ch泳c là công dân Vi羽t Nam đ逢嬰c tuy吋n d映ng theo v鵜 trí vi羽c làm, 
làm vi羽c t衣i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p theo ch院 đ瓜 h嬰p đ欝ng làm vi羽c, h逢荏ng l逢挨ng 
t瑛 qu悦 l逢挨ng c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t (tr逢偉  ca囲c 
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ch逢囲 c vu 委 đã đ逢挨 委c Lu壱t cán b瓜, công ch泳c và Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 06/2010/NA-CP quy đi 委nh 

la偉 công ch逢囲 c), theo ch院 đ瓜 h嬰p đ欝ng, g逸n v噂i v鵜 trí vi羽c làm và chuyên môn nghi羽p 
v映, h逢荏ng l逢挨ng t瑛 Ngân sách nhà n逢噂c và các ngu欝n thu s詠 nghi羽p khác theo quy 
đ鵜nh c栄a pháp lu壱t.   

- Ai隠u 3 đa斡 la偉m ro斡 đ逢挨 委c ca囲ch hiê旭u thô囲ng nhâ囲t vê偉 ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a 
viên ch泳c. Th嘘ng nh医t các t瑛 ng英 v隠 viên ch泳c qu違n lý, đ衣o đ泳c ngh隠 nghi羽p. quy 

t逸c 泳ng x穎,  tuy吋n d映ng,  h嬰p đ欝ng làm vi羽c.    

 - Ai隠u 4 quy đ鵜nh ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a viên ch泳c đ逢嬰c hi吋u là vi羽c 
th詠c hi羽n công vi羽c ho員c nhi羽m v映 có yêu c亥u v隠 trình đ瓜, n<ng l詠c, k悦 n<ng 
chuyên môn, nghi羽p v映 trong đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t 
Viên ch泳c và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t có liên quan, nh逢 Lu壱t Giáo d映c, 
Lu壱t kha囲m ch逢斡a bê 委nh...   

- Ai隠u 5 quy đi 委nh ca囲c nguyên t<囲c hoa 委t đô 委ng nghê偉 nghiê 委p đê旭 phu 委c vu 委 cho viê 委c 

qu違n ly囲 viên ch逢囲 c trong qua囲 tri偉nh hoa 委t đô 委ng 挨旭  ca囲c l┄nh v逢 委c s逢 委 nghiê 委p cung câ囲p ca囲c 

nhu câ偉u cho ng逢挨偉 i dân ph違i tuân th栄 các nguyên t逸c trong ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p c栄a 
viên ch泳c. 

- Ai隠u 6 quy đ鵜nh các nguyên t逸c qu違n lý viên ch泳c: B違o đ違m s詠 lãnh đ衣o 
c栄a A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam và s詠 th嘘ng nh医t qu違n lý c栄a Nhà n逢噂c. B違o đ違m 
quy隠n ch栄 đ瓜ng và đ隠 cao trách nhi羽m c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p. Vi羽c tuy吋n d映ng, s穎 d映ng, qu違n lý, đánh giá viên ch泳c đ逢嬰c th詠c hi羽n trên c挨 
s荏 tiêu chu育n ch泳c danh ngh隠 nghi羽p, v鵜 trí vi羽c làm và c<n c泳 vào h嬰p đ欝ng làm 
vi羽c. Th詠c hi羽n bình đ鰯ng gi噂i, các chính sách 逢u đãi c栄a Nhà n逢噂c đ嘘i v噂i viên 
ch泳c là ng逢運i có tài n<ng, ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘, ng逢運i có công v噂i cách m衣ng, 
viên ch泳c làm vi羽c 荏 mi隠n núi, biên gi噂i, h違i đ違o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t瓜c 
thi吋u s嘘, vùng có đi隠u ki羽n kinh t院 - xã h瓜i đ員c bi羽t khó kh<n và các chính sách 逢u 
đãi khác c栄a Nhà n逢噂c đ嘘i v噂i viên ch泳c. 

- Ai隠u 7 quy đ鵜nh v隠 v鵜 trí vi羽c làm: Là công vi羽c ho員c nhi羽m v映 g逸n v噂i 
ch泳c danh ngh隠 nghi羽p ho員c ch泳c v映 qu違n lý t逢挨ng 泳ng, là c<n c泳 xác đ鵜nh s嘘 
l逢嬰ng ng逢運i làm vi羽c, c挨 c医u viên ch泳c đ吋 th詠c hi羽n vi羽c tuy吋n d映ng, s穎 d映ng và 
qu違n lý viên ch泳c trong đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. Chính ph栄 quy đ鵜nh nguyên t逸c, 



 6 

ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh v鵜 trí vi羽c làm, th育m quy隠n, trình t詠, th栄 t映c quy院t đ鵜nh s嘘 
l逢嬰ng v鵜 trí vi羽c làm trong đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. 

- Ai隠u 8 quy đ鵜nh ch泳c danh ngh隠 nghi羽p , theo đó ch泳c danh ngh隠 nghi羽p la偉 
tên go 委i th吋 hi羽n trình đ瓜 và n<ng l詠c chuyên môn, nghiê 委p vu 委 trong t瑛ng l┄nh v詠c 
ngành ngh隠 hoa 委t đô 委ng c栄a viên ch泳c. A吋 đ違m b違o m丑i ch院 đ瓜, chính sách đ嘘i v噂i 
viên ch泳c pha旭 i c<n c逢囲  va偉o vi 委 tri囲 viê 委c la偉m g<囲n v挨囲 i ch逢囲 c danh nghê偉 nghiê 委p cu旭a viên 

ch逢囲 c. 

- Ai隠u 9 quy đ鵜nh v隠 đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p và c挨 c医u t鰻 ch泳c qu違n lý 
ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. Theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 1 Ai隠u 9 thì đ挨n 
v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p là t鰻 ch泳c do c挨 quan có th育m quy隠n c栄a A違ng c瓜ng s違n Vi羽t 
Nam, c挨 quan nhà n逢噂c, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i thành l壱p theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t; co囲  t逢 ca囲ch pha囲p nhân cung câ囲p di 委ch vu 委 công, phu 委c vu 委 qua旭n ly囲 nha偉 n逢挨囲 c. D詠a 
trên tiêu chí t詠 ch栄 v隠 tài chính, Kho違n 2 Ai隠u 9 xác đ鵜nh đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p đ逢嬰c phân lo衣i thành đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p t詠 ch栄 v隠 tài chính và đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p ch逢a t詠 ch栄 v隠 tài chính. 

V隠 c挨 c医u t鰻 ch泳c, qu違n lý và ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p, 
Kho違n 4 Ai隠u 9 xác đ鵜nh c挨 c医u t鰻 ch泳c qu違n lý ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
công l壱p t詠 ch栄 v隠 tài chính g欝m có H瓜i đ欝ng qu違n lý và ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p. Th育m quy隠n thành l壱p, ch泳c n<ng, nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a 
H瓜i đ欝ng qu違n lý và m嘘i quan h羽 gi英a H瓜i đ欝ng qu違n lý v噂i ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 
s詠 nghi羽p công l壱p do Chính ph栄 quy đ鵜nh. Riêng đ嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p ch逢a t詠 ch栄 v隠 tài chính, do còn l羽 thu瓜c vào c挨 quan qu違n lý c医p trên nên 
không t鰻 ch泳c H瓜i đ欝ng qu違n lý.   

 - Ai隠u 10 quy đ鵜nh v隠 Chính sách xây d詠ng và phát tri吋n các đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p và đ瓜i ng┡ viên ch泳c. 

Ch逢挨ng II : QUY陰N, NGH┃A V影 C曳A VIểN CH永C 

Ch逢挨ng II g欝m 2 m映c và 09 đi隠u, t瑛 Ai隠u 11 đ院n Ai隠u 19. 

1. M映c 1 (t瑛 Ai隠u 11 đ院n Ai隠u 15) quy đ鵜nh v隠 quy隠n c栄a viên ch泳c trong 
ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p (Ai隠u 11); v隠 ti隠n l逢挨ng và ca囲c chê囲 đô 委 liên quan đê囲n tiê偉n 

l逢挨ng (Ai隠u 12);  vê偉 ngh雨 ng挨i (Ai隠u 13); vê偉 ho衣t đ瓜ng kinh doanh và  hoa 委t đô 委ng 
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nghê偉 nghiê 委p ngoa偉 i th挨偉 i gian quy đi 委nh (Ai隠u 14) và các quy隠n khác cu旭a viên ch逢囲 c 

(Ai隠u 15).  
 2. M映c 2 (t瑛 Ai隠u 16 đ院n Ai隠u 19) quy đ鵜nh v隠 ngh┄a v映 c栄a viên ch泳c: 

- Aô囲 i v噂i nghi 斡a vu 委 cu旭a viên ch泳c, ngoa偉 i viê 委c nghiên c泳u kê囲 th逢偉 a các nghi 斡a vu 委 
cu旭a viên ch逢囲 c co偉n phu偉  h挨 委p c栄a Pha囲p lê 委nh ca囲n bô 委, công ch逢囲 c, Luâ 委t Viên ch泳c đã bô旭  
sung m瓜t s嘘 n瓜i dung có liên quan g<囲n v挨囲 i hoa 委t đô 委ng nghê偉 nghiê 委p cu旭a viên ch逢囲 c. 

Trên c挨 s挨旭  đo囲 , Lu壱t Viên ch泳c đã quy đ鵜nh v隠 ngh┄a v映 c栄a viên ch泳c, thê旭 hiê 委n tha偉nh 

ca囲c nho囲m: nhóm ngh┄a v映 c挨 b違n (hay ngh┄a v映 chung) c栄a viên ch泳c (Ai隠u 16). 

- Bên c衣nh đo囲 , đ嘘i v噂i viên ch逢囲 c chuyên môn nghiê 委p v映, Ai隠u 17 c栄a Lu壱t 
đa斡 quy đ鵜nh ngoài các ngh┄a v映 chung c栄a viên ch泳c thì còn có các ngh┄a v映 khác 
mà h丑 co偉n pha旭 i th逢 委c hiê 委n trong ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p. 

- A嘘i v噂i viên ch逢囲 c qu違n lý, ngoài vi羽c th詠c hi羽n các ngh┄a v映 quy đ鵜nh t衣i 
các Ai隠u 16,17 giô囲ng nh逢 viên ch逢囲 c chuyên môn nghiê 委p vu 委, Ai隠u 19 c栄a Lu壱t quy 
đ鵜nh h丑 còn ph違i th詠c hi羽n các ngh┄a v映 g<囲n v噂i ch泳c trách, th育m quy隠n c栄a mình.   

- Ai隠u 19 quy đ鵜nh viên ch泳c không đ逢嬰c làm nh逢: tr嘘n tránh trách nhi羽m, 
thoái thác công vi羽c ho員c nhi羽m v映 đ逢嬰c giao; gây bè phái, m医t đoàn k院t; t詠 ý b臼 
vi羽c; tham gia đình công. S穎 d映ng tài s違n c栄a c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 và c栄a nhân 
dân trái v噂i quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. Phân bi羽t đ嘘i x穎 dân t瓜c, nam n英, thành ph亥n 
xã h瓜i, tín ng逢叡ng, tôn giáo d逢噂i m丑i hình th泳c. L嬰i d映ng ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p 
đ吋 tuyên truy隠n ch嘘ng l衣i ch栄 tr逢挨ng đ逢運ng l嘘i, chính sách c栄a A違ng, pháp lu壱t c栄a 
Nhà n逢噂c ho員c gây ph逢挨ng h衣i đ嘘i v噂i thu亥n phong, m悦 t映c, đ運i s嘘ng v<n hóa, tinh 
th亥n c栄a nhân dân và xã h瓜i. Xúc ph衣m danh d詠, nhân ph育m, uy tín c栄a ng逢運i khác 
trong khi th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p. Nh英ng vi羽c khác viên ch泳c không đ逢嬰c 
làm theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t phòng, ch嘘ng tham nh┡ng, Lu壱t th詠c hành ti院t ki羽m, 
ch嘘ng lãng phí và các quy đ鵜nh khác c栄a pháp lu壱t có liên quan. 

  
Ch逢挨ng III: TUY韻N D影NG, S盈 D影NG VIểN CH永C  
Ch逢挨ng này có 7 m映c và 27 đi隠u, t瑛 Ai隠u 20 đ院n Ai隠u 46 

Ca囲c quy đi 委nh vê偉 tuyê旭n du 委ng, s逢旭  du 委ng viên ch逢囲 c thê旭 hiê 委n trong Ch逢挨ng III c栄a 
Lu壱t Viên ch泳c đ逢挨 委c phân tha偉nh 7 mu 委c: tuyê旭n du 委ng (t瑛 Ai隠u 20 đ院n Ai隠u 24); h挨 委p 

đô偉ng la偉m viê 委c (t瑛 Ai隠u 25 đ院n Ai隠u 30); bô旭  nhiê 委m, thay đô旭 i ch逢囲 c danh nghê偉 nghiê 委p, 
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thay đ鰻i v鵜 trí vi羽c làm cu旭a viên ch逢囲 c (Ai隠u 31 và Ai隠u 32); đa偉o ta 委o, bô偉 i d逢挨斡ng (t瑛 
Ai隠u 33 đ院n Ai隠u 35); biê 委t pha囲 i, bô旭  nhiê 委m, miê斡n nhiê 委m (t瑛 Ai隠u 36 đ院n Ai隠u 38); 
đa囲nh gia囲 viên ch逢囲 c (t瑛 Ai隠u 39 đ院n Ai隠u 44); ch院 đ瓜 thôi viê 委c, h逢u trí (Ai隠u 45 đ院n 
và Ai隠u 46).  

M映c 1. TUY韻N D影NG (t瑛 Ai隠u 20 đ院n Ai隠u 24) 
 - V隠 viê 委c tuyê旭n du 委ng viên ch逢囲 c: Ai隠u 20 quy đ鵜nh rõ pha旭i c<n c逢囲  va偉o nhu 

câ偉u công viê 委c, vi 委 tri囲 viê 委c la偉m, tiêu chuâ旭n ch逢囲 c danh nghê偉 nghiê 委p và qu悦 ti隠n l逢挨ng 
c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p.  

- Ai隠u 21, quy đ鵜nh v隠 Nguyên t逸c tuy吋n d映ng ph違i b違o đ違m công khai, minh 
b衣ch, công b茨ng, khách quan và đúng pháp lu壱t; b違o đ違m tính c衣nh tranh; tuy吋n 
ch丑n đúng ng逢運i đáp 泳ng yêu c亥u c栄a v鵜 trí vi羽c làm; đ隠 cao trách nhi羽m c栄a ng逢運i 
đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p và 逢u tiên ng逢運i có tài n<ng, ng逢運i có công 
v噂i cách m衣ng, ng逢運i dân t瓜c thi吋u s嘘. 

- Ai隠u 22 quy đ鵜nh v隠 đi隠u ki羽n ng逢運i đ<ng ký tuy吋n d映ng theo đó ng逢運i có 
đ栄 đi隠u ki羽n theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t không phân bi羽t dân t瓜c, nam n英, thành ph亥n 
xã h瓜i, tín ng逢叡ng, tôn giáo đ隠u đ逢嬰c đ<ng ký d詠 tuy吋n viên ch泳c và ph違i có đ栄 
các đi隠u ki羽n b逸t bu瓜c và đáp 泳ng các đi隠u ki羽n khác theo yêu c亥u c栄a v鵜 trí vi羽c 
làm do đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p xác đ鵜nh nh逢ng không đ逢嬰c trái v噂i quy đ鵜nh c栄a 
pháp lu壱t. 

  - V隠 ph逢挨ng th泳c tuy吋n d映ng: Aiê偉u 23 quy đi 委nh viê 委c tuyê旭n du 委ng viên ch逢囲 c 

đ逢挨 委c th逢 委c hiê 委n thông qua ph逢挨ng th逢囲 c thi tuyê旭n, xe囲t tuyê旭n ho< 委c kê囲t h挨 委p ca旭 hai hi偉nh 

th逢囲 c va偉 giao cho ng逢挨偉 i đ逢囲 ng đâ偉u đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p quyê囲t đi 委nh ph逢挨ng th逢囲 c tuyê旭n 

du 委ng. Viê 委c l逢 委a cho 委n ph逢挨ng th逢囲 c tuyê旭n du 委ng la偉 do ng逢挨偉 i đ逢囲 ng đâ偉u đ挨n vi 委 s逢 委 
nghiê 委p c<n c逢囲  va偉o ti偉nh hi偉nh cu 委 thê旭 đê旭 quyê囲t đi 委nh va偉 chi 委u tra囲ch nhiê 委m vê偉 quyê囲t đi 委nh 

cu旭a mi偉nh. Aiê偉u na偉y đa斡 go囲p phâ偉n th逢 委c hiê 委n quyê偉n t逢 委 chu旭 , t逢 委 chi 委u tra囲ch nhiê 委m cu旭a 

đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p va偉 pha囲t huy thâ旭m quyê偉n, trách nhi羽m cu旭 a ng逢挨偉 i đ逢囲 ng đâ偉u, đ逢挨 委c 

d逢 luâ 委n rô 委ng ra斡i u旭ng hô 委. 
- Ai隠u 24 quy đ鵜nh v隠 t鰻 ch泳c th詠c hi羽n tuy吋n d映ng: A嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 

nghi羽p công l壱p đ逢嬰c giao quy隠n t詠 ch栄, ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p 
th詠c hi羽n vi羽c tuy吋n d映ng viên ch泳c và ch鵜u trách nhi羽m v隠 quy院t đ鵜nh c栄a mình. 
A嘘i v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ch逢a đ逢嬰c giao quy隠n t詠 ch栄, c挨 quan có th育m 
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quy隠n qu違n lý đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p th詠c hi羽n vi羽c tuy吋n d映ng viên ch泳c ho員c 
phân c医p cho ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p th詠c hi羽n vi羽c tuy吋n d映ng. 
C<n c泳 vào k院t qu違 tuy吋n d映ng, ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p ký k院t 
h嬰p đ欝ng làm vi羽c v噂i ng逢運i trúng tuy吋n vào viên ch泳c. 

Lu壱t Viên ch泳c giao cho Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t các n瓜i dung liên quan 
đ院n tuy吋n d映ng viên ch泳c. 

M映c 2. H営P A唄NG LÀM VI烏C  

- Ai隠u 25 quy đ鵜nh v隠 các lo衣i h嬰p đ欝ng làm vi羽c: 
 + H嬰p đ欝ng làm vi羽c xác đ鵜nh th運i h衣n ; 

+ H嬰p đ欝ng làm vi羽c không xác đ鵜nh th運i h衣n. 

- Ai隠u 26 quy đ鵜nh v隠 n瓜i dung và hình th泳c c栄a h嬰p đ欝ng làm vi羽c. H嬰p 
đ欝ng làm vi羽c đ逢嬰c ký k院t b茨ng v<n b違n gi英a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p 
công l壱p v噂i ng逢運i đ逢嬰c tuy吋n d映ng làm viên ch泳c và đ逢嬰c l壱p thành ba b違n, trong 
đó m瓜t b違n giao cho viên ch泳c. 

A嘘i v噂i các ch泳c danh ngh隠 nghi羽p theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t do c医p trên 
c栄a ng逢運i đ泳ng đ亥u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p b鰻 nhi羽m thì tr逢噂c khi ký k院t h嬰p 
đ欝ng làm vi羽c ph違i đ逢嬰c s詠 đ欝ng ý c栄a c医p đó. 

- Ai隠u 27, quy đ鵜nh v隠 ch院 đ瓜 t壱p s詠 là đ吋 nh英ng ng逢挨偉 i tru囲ng tuyê旭n viên ch逢囲 c 

ma偉 ch逢a co囲  kinh nghiê 委m la偉m viê 委c liên quan đ院n nghiê 委p vu 委 chuyên môn t瑛 1 n<m tr挨旭  
lên thi偉 m噂i pha旭 i th逢 委c hi羽n chê囲 đô 委 th逢旭  viê 委c; th運i gian th逢旭  viê 委c va偉 pha旭 i đ逢挨 委c quy đ鵜nh 

trong nô 委i dung cu旭a h嬰p đô偉ng làm viê 委c.   

- Ai隠u 28 quy đ鵜nh v隠 vi羽c thay đ鰻i n瓜i dung, ký k院t ti院p, t衣m hoãn và ch医m 
d泳t h嬰p đ欝ng làm vi羽c. 

-  Ai隠u 29 quy đ鵜nh viên ch泳c đ逢嬰c đ挨n ph逢挨ng ch医m d泳t h嬰p đ欝ng làm vi羽c 
trong các tr逢運ng h嬰p: không đ逢嬰c b嘘 trí theo đúng công vi羽c, đ鵜a đi吋m làm vi羽c 
ho員c không đ逢嬰c b違o đ違m các đi隠u ki羽n làm vi羽c đã th臼a thu壱n trong h嬰p đ欝ng làm 
vi羽c; không đ逢嬰c tr違 l逢挨ng đ亥y đ栄 ho員c không đ逢嬰c tr違 l逢挨ng đúng th運i h衣n theo 
h嬰p đ欝ng làm vi羽c; không đ栄 s泳c kh臼e ho員c không đ栄 đi隠u ki羽n đ吋 ti院p t映c th詠c 
hi羽n h嬰p đ欝ng làm vi羽c; đ逢嬰c b育u làm nhi羽m v映 chuyên trách 荏 các c挨 quan c栄a 
A違ng, Nhà n逢噂c, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i ho員c đ逢嬰c c医p có th育m quy隠n đi隠u 
đ瓜ng, b鰻 nhi羽m gi英 ch泳c v映 đ逢嬰c quy đ鵜nh là công ch泳c theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
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lu壱t; viên ch泳c n英 có thai ph違i ngh雨 vi羽c theo ch雨 đ鵜nh c栄a c挨 quan y t院 có th育m 
quy隠n.   

- Aô囲 i v挨囲 i tr逢挨偉ng h挨 委p co囲  tranh châ囲p vê偉 h挨 委p đô偉ng la偉m viê 委c, Lu壱t Viên ch泳c 
quy đ鵜nh các tranh ch医p này s胤 đ逢嬰c gia旭 i quyê囲t theo quy đi 委nh cu旭a pha囲p luâ 委t v隠 lao 

đô 委ng (Ai隠u 30). Quan đi吋m có tính nguyên t逸c, xuyên su嘘t các quy đ鵜nh v隠 gi違i 
quy院t tranh ch医p h嬰p đ欝ng làm vi羽c là ph違i đ違m b違o hài hòa l嬰i ích c栄a viên ch逢囲 c 

va偉 đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p.   

 M映c 3. B蔚 NHI烏M, THAY A蔚I CH永C DANH NGH陰 NGHI烏P, 
THAY A蔚I V卯 TRÍ VI烏C LÀM C曳A VIểN CH永C các Ai隠u 31 và 32 c栄a Lu壱t 
Viên ch泳c quy đ鵜nh v隠 b鰻 nhi羽m ch泳c danh ngh隠 nghi羽p c栄a viên ch逢囲 c (Ai隠u 31), 
ch逢囲 c danh nghê偉 nghiê 委p cu旭a viên ch逢囲 c g逸n v挨囲 i ca囲c vi 委 tri囲 viê 委c la偉m t逢挨ng 泳ng trong 

đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p va偉 đ逢挨 委c s逢旭  du 委ng làm c<n c泳 đ吋 qua旭n ly囲 viên ch逢囲 c. Ca囲c 

B瓜, c挨 quan ngang B瓜 đ逢嬰c giao qu違n ly囲 nha偉 n逢挨囲 c vê偉 ca囲c li 斡nh v逢 委c hoa 委t đô 委ng cu旭a 

viên ch逢囲 c chu旭  tri偉, phô囲 i h嬰p v挨囲 i Bô 委 Nô 委i vu 委 quy đi 委nh c映 thê旭 tiêu chuâ旭n ch逢囲 c danh 

nghê偉 nghiê 委p; điê偉u kiê 委n xe囲t thay đ鰻i ch逢囲 c danh nghê偉 nghiê 委p cu旭a viên ch逢囲 c. Ch逢囲 c 

danh nghê偉 nghiê 委p đ逢挨 委c bô旭  nhiê 委m cho viên ch泳c theo ca囲c nguyên t<囲c: làm vi羽c 荏 v鵜 
trí vi羽c làm nào thì b鰻 nhi羽m vào ch泳c danh ngh隠 nghi羽p t逢挨ng 泳ng v噂i v鵜 trí vi羽c 
làm đó; ng逢運i đ逢嬰c b鰻 nhi羽m ph違i đ栄 tiêu chu育n c栄a ch泳c danh ngh隠 nghi羽p (kho違n 
1 Ai隠u 31).   

 M映c 4. AÀO T萎O, B唄I D姶餌NG, g欝m 3 đi隠u (các Ai隠u 33, 34 và 35) quy 

đ鵜nh vê偉 ch院 đ瓜 đa偉o ta 委o, bô偉 i d逢挨斡ng đ嘘i v噂i viên ch逢囲 c. 

- Ai隠u 33 quy đ鵜nh các n瓜i dung v隠 ch院 đ瓜 đào t衣o, b欝i d逢叡ng viên ch泳c, các 

hi偉nh th逢囲 c đa偉o ta 委o, bô偉 i d逢挨斡ng viên ch逢囲 c gô偉m có bô偉 i d逢挨斡ng theo tiêu chuâ旭n ch逢囲 c danh 

nghê偉 nghiê 委p và theo tiêu chuâ旭n ch逢囲 c vu 委 qua旭n ly囲.  
- V隠 trách nhi羽m đào t衣o, b欝i d逢叡ng viên ch泳c, Ai隠u 34 quy đ鵜nh đ挨n v鵜 s詠 

nghi羽p công l壱p có trách nhi羽m xây d詠ng k院 ho衣ch và t鰻 ch泳c vi羽c đào t衣o, b欝i 
d逢叡ng đ吋 nâng cao n<ng l逢 委c, tri偉nh đô 委 chuyên môn, nghiê 委p vu 委 cu旭 a viên ch泳c; co囲  tra囲ch 

nhiê 委m t衣o đi隠u ki羽n đ吋 viên ch泳c đ逢嬰c tham gia đào t衣o, b欝i d逢叡ng nâng cao trình 
đ瓜, n<ng l詠c chuyên môn, nghiê 委p vu 委 (Kho違n 1, Kho違n 2). Kinh phi囲 đa偉o ta 委o, bô偉 i 
d逢挨斡ng viên ch逢囲 c do viên ch泳c, nguô偉n ta偉 i chi囲nh cu旭 a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p và các 
ngu欝n khác chi tra旭 theo quy đi 委nh cu旭a pha囲p luâ 委t (Kho違n 3).  
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- V隠 trách nhi羽m va偉 quyê偉n l挨 委i cu旭a viên ch逢囲 c trong đào t衣o, b欝i d逢叡ng, Ai隠u 
35 quy đ鵜nh viên ch泳c tham gia đào t衣o, b欝i d逢叡ng ph違i ch医p hành nghiêm ch雨nh 
quy ch院 đào t衣o, b欝i d逢叡ng và ch鵜u s詠 qu違n lý c栄a c挨 s荏 đào t衣o, b欝i d逢叡ng; đ逢嬰c 
h逢荏ng tiê偉n l逢挨ng và ph映 c医p theo quy đi 委nh cu旭 a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p; th運i gian 
đào t衣o, b欝i d逢叡ng đ逢嬰c tính vào thâm niên công tác liên t映c, đ逢嬰c xét nâng l逢挨ng 
theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t (Kho違n 1, Kho違n 2). Viên ch泳c đã đ逢嬰c đào t衣o pha旭i 
la偉m viê 委c cho đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p trong th挨偉 i gian i囲t nhâ囲t gâ囲p ba lâ偉n th挨偉 i gian đ逢挨 委c đa偉o 

ta 委o; n院u xin thôi vi羽c ho< 委c t詠 ý b臼 vi羽c, ph違i đ隠n bù chi phí đào t衣o theo quy đ鵜nh 
c栄a pháp lu壱t (kho違n 3).   

- M映c 5. BI烏T PHỄI, B蔚 NHI烏M, MI右M NHI烏M, Lu壱t Viên ch泳c quy 

đi 委nh nh逢 sau:  

- Ai隠u 36: Bi羽t phái viên ch泳c là vi羽c viên ch泳c c栄a đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công 
l壱p này đ逢嬰c c穎 đi làm vi羽c t衣i c挨 quan, t鰻 ch泳c, đ挨n v鵜 khác theo yêu c亥u nhi羽m 
v映 trong m瓜t th運i h衣n nh医t đ鵜nh.   

 - Ai隠u 37: Bô旭  nhiê 委m viên ch逢囲 c qua旭n ly囲 đ逢挨 委c Lu壱t quy đi 委nh là trong th挨偉 i ha 委n 

không quá 05 n<m. Vi羽c b鰻 nhi羽m viên ch泳c qu違n lý ph違i c<n c泳 vào nhu c亥u c栄a 
đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p, tiêu chu育n, đi隠u ki羽n c栄a ch泳c v映 qu違n lý và theo đúng 
th育m quy隠n, trình t詠, th栄 t映c…   

- Aô偉ng th挨偉 i Lu壱t cu斡ng quy đi 委nh ca囲c tr逢挨偉 ng h挨 委p xin thôi gi英 các ch泳c v映 
qu違n lý ho員c miê斡n nhiê 委m đô囲 i v挨囲 i viên ch逢囲 c qua旭n ly囲 (Ai隠u 38): Viên ch泳c qu違n lý 
có th吋 xin thôi gi英 ch泳c v映 qu違n lý ho員c đ逢嬰c mi宇n nhi羽m n院u thu瓜c m瓜t trong các 
tr逢運ng h嬰p: Không đ栄 s泳c kho飲; không đ栄 n<ng l詠c, uy tín; theo yêu c亥u nhi羽m v映; 
vì lý do khác. 

   

- M映c 6. AỄNH GIỄ VIểN CH永C g欝m 6 đi隠u (t瑛 Ai隠u 39 đ院n Ai隠u 44).  
- Các Ai隠u 39 đ院n 44 c栄a Luâ 委t Viên ch泳c đa斡 quy đi 委nh ro斡 mu 委c đi囲ch, c<n c逢囲  

đa囲nh gia囲, nô 委i dung đa囲nh gia囲, phân loa 委i đa囲nh gia囲 viên ch逢囲 c… Trong đo囲 , c<n c泳 đánh 
giá viên ch泳c là các cam k院t trong h嬰p đ欝ng làm vi羽c đã ký; viê 委c th逢 委c hiê 委n đ衣o đ泳c 
ngh隠 nghi羽p c栄a viên ch泳c (Ai隠u 40). Nô 委i dung đa囲nh gia囲 viên ch逢囲 c tâ 委p trung va偉o 

châ囲t l逢挨 委ng va偉 kê囲t qua旭 th逢 委c hiê 委n nhi羽m v映 theo h嬰p đ欝ng làm vi羽c đã ký; đa 委o đ逢囲 c 

nghê偉 nghiê 委p; tinh thâ偉n tra囲ch nhiê 委m, tha囲 i đô 委 phu 委c vu 委 nhân dân và tinh th亥n ph嘘i h嬰p 
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th詠c hi羽n nhi羽m v映, th詠c hi羽n các cam k院t khác trong h嬰p đ欝ng làm vi羽c (Kho違n 1 
Ai隠u 41). A嘘i v噂i viên ch逢囲 c qua旭n ly囲, vì là ng逢運i đ泳ng đ亥u, ng逢運i lãnh đ衣o, qu違n lý, 
đi隠u hành đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p cho nên ngoài các n瓜i dung đánh giá nh逢 m丑i viên ch泳c 
khác co偉n co囲  thêm ca囲c nô 委i dung đa囲nh gia囲 liên quan đ院n th育m quy隠n và trách nhi羽m 
qu違n lý nh逢: n<ng l逢 委c la斡nh đa 委o, qua旭n ly囲, điê偉u ha偉nh va偉 tô旭  ch逢囲 c th逢 委c hiê 委n nhi羽m v映; 

kê囲t qua旭 hoa 委t đô 委ng cu旭 a đ挨n vi 委 (Kho違n 2 Ai隠u 41).  

Tra囲ch nhiê 委m đa囲nh gia囲 viên ch逢囲 c đ逢挨 委c Lu壱t quy đ鵜nh giao cho ng逢挨偉 i đ逢囲 ng 

đâ偉u đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p công lâ 委p và ng逢挨偉 i có th育m quy隠n b鰻 nhi羽m (Ai隠u 43). Lu壱t 
giao th育m quy隠n cho Chính ph栄 quy đ鵜nh c映 th吋 trình t詠, th栄 t映c đánh giá viên ch泳c 
quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 43. 

 M映c 7. CH蔭 A浦 THÔI VI烏C, H姶U TRÍ (các Ai隠u 45 và 46) quy đ鵜nh nh逢 
sau:   

- Khi ch医m d泳t h嬰p đ欝ng làm vi羽c, viên ch泳c đ逢嬰c h逢荏ng tr嬰 c医p thôi vi羽c, 
tr嬰 c医p m医t vi羽c làm ho員c ch院 đ瓜 b違o hi吋m th医t nghi羽p theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t 
v隠 lao đ瓜ng và pháp lu壱t v隠 b違o hi吋m xã h瓜i, tr瑛 tr逢運ng h嬰p quy đ鵜nh t衣i kho違n 2 
Ai隠u 45. 

- Viên ch泳c không đ逢嬰c h逢荏ng tr嬰 c医p thôi vi羽c n院u thu瓜c m瓜t trong các 

tr逢運ng h嬰p: B鵜 bu瓜c thôi vi羽c. A挨n ph逢挨ng ch医m d泳t h嬰p đ欝ng làm vi羽c mà vi 
ph衣m quy đ鵜nh t衣i các kho違n 4, 5 và 6 Ai隠u 29 c栄a Lu壱t này. Ch医m d泳t h嬰p đ欝ng 
làm vi羽c theo quy đ鵜nh t衣i Kho違n 5 Ai隠u 28 c栄a Lu壱t. 

- Viên ch泳c đ逢嬰c h逢荏ng ch院 đ瓜 h逢u trí theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 lao 
đ瓜ng và pháp lu壱t v隠 b違o hi吋m xã h瓜i. 

  A挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có th吋 ký h嬰p đ欝ng v映, vi羽c v噂i ng逢運i h逢荏ng 
ch院 đ瓜 h逢u trí n院u đ挨n v鵜 có nhu c亥u và ng逢運i h逢荏ng ch院 đ瓜 h逢u trí có nguy羽n 
v丑ng; trong th運i gian h嬰p đ欝ng, ngoài kho違n thù lao theo h嬰p đ欝ng, ng逢運i đó đ逢嬰c 
h逢荏ng m瓜t s嘘 ch院 đ瓜, chính sách c映 th吋 v隠 c挨 ch院 qu違n lý b違o đ違m đi隠u ki羽n cho 
ho衣t đ瓜ng chuyên môn do Chính ph栄 quy đ鵜nh. 
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Ch逢挨ng IV : QU謂N Lụ VIểN CH永C 

Ch逢挨ng na偉y g欝m có 4 đi隠u (t瑛 Ai隠u 47 đ院n Ai隠u 50) quy đi 委nh qua旭n ly囲 nha偉 
n逢挨囲 c vê偉 viên ch逢囲 c v挨囲 i m映c tiêu ba旭o đa旭m Chi囲nh phu旭  thô囲ng nhâ囲t qua旭n ly囲 nha偉 n逢挨囲 c 

vê偉 viên ch逢囲 c; nô 委i dung qua旭n ly囲 nhà n逢噂c vê偉 viên ch逢囲 c; chê囲 đô 委 ba囲o ca囲o đô 委i ngu斡 viên 

ch逢囲 c va偉 qua旭n ly囲 hô偉  s挨 viên ch逢囲 c; tra囲ch nhiê 委m cu旭 a đ挨n vi 委 s逢 委 nghiê 委p vê偉 th逢 委c hiê 委n 

chê囲 đô 委 ba囲o ca囲o va偉 công ta囲c thanh tra, kiê旭m tra vi羽c th詠c hi羽n qua旭n ly囲 nha偉 n逢挨囲 c vê偉 
viên ch逢囲 c.   

 

Ch逢挨ng V: KHEN TH姶雲NG VÀ X盈 Lụ VI PH萎M 

Ch逢挨ng này có 7 đi隠u t瑛 Ai隠u 51 đ院n Ai隠u 57 

1. Khen th逢荏ng 

 Trong n隠n kinh t院 th鵜 tr逢運ng hi羽n nay, vi羽c đ瓜ng viên, khen th逢荏ng không 
ch雨 gói g丑n trong h羽 th嘘ng nhà n逢噂c nh逢 tr逢噂c đây mà nó còn là m瓜t nhu c亥u c栄a 
xã h瓜i đ吋 thúc đ育y các ngu欝n l詠c xã h瓜i phát tri吋n. Theo tinh th亥n đó, Kho違n 1 và 
Kho違n 2 Ai隠u 51 c栄a Lu壱t quy đ鵜nh: Viên ch泳c có công tr衣ng, thành tích và c嘘ng 
hi院n trong công tác, ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p thì đ逢嬰c khen th逢荏ng, tôn vinh theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 thi đua, khen th逢荏ng. Viên ch泳c đ逢嬰c khen th逢荏ng do có 
công tr衣ng, thành tích đ員c bi羽t đ逢嬰c xét nâng l逢挨ng tr逢噂c th運i h衣n, nâng l逢挨ng 
v逢嬰t b壱c theo quy đ鵜nh c栄a Chính ph栄. 

2. X穎 lỦ vi ph衣m 

- Ai隠u 52 c栄a Lu壱t quy đ鵜nh các hình th泳c k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c  
 + Viên ch泳c vi ph衣m các quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t trong quá trình th詠c hi羽n 

công vi羽c ho員c nhi羽m v映 thì tu┻ theo tính ch医t, m泳c đ瓜 vi ph衣m, ph違i ch鵜u m瓜t 
trong các hình th泳c k益 lu壱t: Khi吋n trách. C違nh cáo. Cách ch泳c. Bu瓜c thôi vi羽c. 

 + Viên ch泳c b鵜 k益 lu壱t b茨ng m瓜t trong các hình th泳c trên còn có th吋 b鵜 h衣n 
ch院 th詠c hi羽n ho衣t đ瓜ng ngh隠 nghi羽p theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t có liên quan. 

 + Hình th泳c k益 lu壱t cách ch泳c ch雨 áp d映ng đ嘘i v噂i viên ch泳c qu違n lý. 
 + Quy院t đ鵜nh k益 lu壱t đ逢嬰c l逢u vào h欝 s挨 viên ch泳c. 
+ Lu壱t giao Chính ph栄 quy đ鵜nh vi羽c áp d映ng các hình th泳c k益 lu壱t, trình t詠, 

th栄 t映c và th育m quy隠n x穎 lý k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c. 
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Lu壱t quy đ鵜nh viên ch逢囲 c bi 委 ky旭 luâ 委t mô 委t trong ca囲c hi偉nh th逢囲 c nêu ta 委i Khoa旭n 1 

Ai隠u 52 co偉n co囲  thê旭 bi 委 ha 委n chê囲 th逢 委c hiê 委n hoa 委t đô 委ng nghê偉 nghiê 委p theo quy đi 委nh cu旭a 

ca囲c c挨 quan qua旭n ly囲 nha偉 n逢挨囲c vê偉 li 斡nh v逢 委c nga偉nh, nghê偉 hoa 委t đô 委ng cu旭a viên ch逢囲 c.  

- Ai隠u 53 c栄a Lu壱t quy đ鵜nh v隠 th運i hi羽u x穎 lý k益 lu壱t là th運i h衣n do Lu壱t 
này quy đ鵜nh mà khi h院t th運i h衣n đó thì viên ch泳c có hành vi vi ph衣m không b鵜 
xem xét x穎 lý k益 lu壱t. Th運i hi羽u x穎 lý k益 lu壱t là 24 tháng, k吋 t瑛 th運i đi吋m có hành 
vi vi ph衣m. Th運i h衣n x穎 lý k益 lu壱t đ嘘i v噂i viên ch泳c là kho違ng th運i gian t瑛 khi phát 
hi羽n hành vi vi ph衣m c栄a viên ch泳c đ院n khi có quy院t đ鵜nh x穎 lý k益 lu壱t c栄a c医p có 
th育m quy隠n. Th運i h衣n x穎 lý k益 lu壱t không quá 02 tháng; tr逢運ng h嬰p v映 vi羽c có 
nh英ng tình ti院t ph泳c t衣p c亥n có th運i gian thanh tra, ki吋m tra đ吋 xác minh làm rõ 
thêm thì th運i h衣n x穎 lý k益 lu壱t có th吋 kéo dài nh逢ng không quá 04 tháng. 

 Tr逢運ng h嬰p viên ch泳c đã b鵜 kh荏i t嘘, truy t嘘 ho員c đã có quy院t đ鵜nh đ逢a ra xét 
x穎 theo th栄 t映c t嘘 t映ng hình s詠, nh逢ng sau đó có quy院t đ鵜nh đình ch雨 đi隠u tra ho員c 
đình ch雨 v映 án mà hành vi vi ph衣m có d医u hi羽u vi ph衣m k益 lu壱t thì b鵜 xem xét x穎 lý 
k益 lu壱t; trong th運i h衣n 03 ngày làm vi羽c, k吋 t瑛 ngày ra quy院t đ鵜nh đình ch雨 đi隠u tra, 
đình ch雨 v映 án, ng逢運i ra quy院t đ鵜nh ph違i g穎i quy院t đ鵜nh và tài li羽u có liên quan cho 
đ挨n v鵜 qu違n lý viên ch泳c đ吋 xem xét x穎 lý k益 lu壱t. 

- Ai隠u 54 quy đ鵜nh v隠 vi羽c t衣m đình ch雨 công tác. Aây là m瓜t v医n đ隠 có liên 
quan ch員t ch胤 đ院n vi羽c xem xét, x穎 lý k益 Luâ 委t viên ch泳c. Kho違n 1 Ai隠u 54 quy 
đ鵜nh trong th運i h衣n x穎 lý k益 lu壱t, ng逢挨偉 i đ逢囲 ng đâ偉u đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p có th吋 ra quy院t 
đ鵜nh t衣m đình ch雨 công tác đ嘘i v噂i viên ch泳c n院u xét thâ囲y vi羽c viên ch泳c ti院p t映c 
làm vi羽c có th吋 gây khó kh<n cho vi羽c xem xét, x穎 lý. Th運i gian t衣m đình ch雨 công 
tác không quá 15 ngày, tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t có th吋 kéo dài thêm nh逢ng t嘘i đa 
không quá 15 ngày; n院u viên ch泳c b鵜 t衣m gi英, t衣m giam đ吋 ph映c v映 công tác đi隠u 
tra, truy t嘘, xét x穎 thì th運i gian t衣m gi英, t衣m giam đ逢嬰c tính là th運i gian ngh雨 vi羽c 
có lý do; h院t th運i gian t衣m đình ch雨 công tác, n院u viên ch泳c không b鵜 x穎 lý k益 lu壱t 
thì đ逢嬰c b嘘 trí làm vi羽c 荏 v鵜 trí c┡.  

Kho違n 2 Ai隠u 54 quy đ鵜nh trong th運i gian b鵜 t衣m đình ch雨 công tác viên ch泳c 
đ逢嬰c h逢荏ng l逢挨ng theo quy đ鵜nh c栄a Chính ph栄.  

Ai隠u 55. Trách nhi羽m b欝i th逢運ng, hoàn tr違. Lu壱t Viên ch泳c giao Chính ph栄 
quy đ鵜nh chi ti院t vi羽c xác đ鵜nh m泳c hoàn tr違 c栄a viên ch泳c.  
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Ai隠u 56. Các quy đ鵜nh khác liên quan đ院n vi羽c k益 lu壱t viên ch泳c. 

Ai隠u 57. Quy đ鵜nh đ嘘i v噂i viên ch泳c b鵜 truy c泳u trách nhi羽m hình s詠.   

Ch逢挨ng  VI : AI陰U KHO謂N THI HÀNH 

Ch逢挨ng này có 3 đi隠u, t逢偉  Aiê偉u 58 đê囲n Aiê偉u 62 quy đi 委nh v隠 các v医n đ隠: Thi院t 
k院 đi隠u kho違n chuy吋n ti院p đ嘘i v噂i viên ch泳c; hiê 委u l逢 委c thi ha偉nh cu旭a Luâ 委t Viên ch泳c; 
áp d映ng quy đ鵜nh c栄a lu壱t đ嘘i v噂i các đ嘘i t逢嬰ng khác; tra囲ch nhiê 委m quy đi 委nh chi tiê囲t 
va偉 h逢挨囲ng dâ斡n thi ha偉nh Luâ 委t Viên ch泳c.  

- Ai隠u 58 c栄a Lu壱t quy đ鵜nh v隠 chuy吋n đ鰻i gi英a viên ch泳c và cán b瓜, công 
ch泳c khi Luâ 委t Viên ch泳c có hi羽u l詠c thi hành.   

- Ai隠u 59 c栄a Lu壱t quy đ鵜nh chuy吋n ti院p đ嘘i v噂i viên ch泳c đ逢嬰c tuy吋n d映ng 
tr逢噂c ngày 01 tháng 07 n<m 2003 có các quy隠n, ngh┄a v映 và đ逢嬰c qu違n lý nh逢 viên 
ch泳c làm vi羽c theo h嬰p đ欝ng làm vi羽c không xác đ鵜nh th運i h衣n theo quy đ鵜nh c栄a 
Lu壱t này. A挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p có trách nhi羽m hoàn t医t các th栄 t映c đ吋 b違o 
đ違m các quy隠n l嬰i, ch院 đ瓜 chính sách v隠 鰻n đ鵜nh vi羽c làm, ch院 đ瓜 ti隠n l逢挨ng và các 
quy隠n l嬰i khác mà viên ch泳c đang h逢荏ng. Viên ch泳c đ逢嬰c tuy吋n d映ng t瑛 ngày 01 
tháng 07 n<m 2003 đ院n ngày Lu壱t này có hi羽u l詠c ti院p t映c th詠c hi羽n h嬰p đ欝ng làm 
vi羽c đã ký k院t v噂i đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p, có các quy隠n, ngh┄a v映 và đ逢嬰c qu違n 
lý theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t Viên ch泳c. 

  - Ai隠u 60 c栄a Lu壱t giao cho Chính ph栄 quy đ鵜nh vi羽c áp d映ng Lu壱t Viên 
ch泳c đ嘘i v噂i nh英ng ng逢運i làm vi羽c trong các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p thu瓜c t鰻 ch泳c chính 

tr鵜 xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, t鰻 ch泳c xã h瓜i, t鰻 ch泳c xã h瓜i - ngh隠 nghi羽p, đ挨n v鵜 s詠 
nghi羽p công l壱p, công ty trách nhi羽m h英u h衣n m瓜t thành viên do Nhà n逢噂c làm ch栄 
s荏 h英u. 

- V隠 hi羽u l詠c thi hành, Ai隠u 61 c栄a Lu壱t xác đ鵜nh th運i đi吋m có hi羽u l詠c c栄a 
Lu壱t là k吋 t瑛 ngày 01 tháng 01 n<m 2012. Vi羽c xác đ鵜nh nh逢 v壱y là nh茨m b違o đ違m 
th運i gian cho Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t ca囲c điê偉u, khoa旭n đ逢挨 委c giao trong Luâ 委t 
Viên ch泳c va偉 h逢挨囲ng dâ斡n thi ha偉nh ca囲c nô 委i dung câ偉n thiê囲t kha囲c c栄a Lu壱t Viên ch泳c 

đê旭 đa囲p 逢囲 ng yêu câ偉u qua旭n ly囲 nha偉 n逢挨囲 c. 

- Ai隠u 62 c栄a Lu壱t quy đi 委nh th育m quy隠n quy đ鵜nh chi tiê囲t va偉 h逢噂ng d磯n thi 
hành. V隠 v医n đ隠 này, Lu壱t Viên ch泳c giao th育m quy隠n cho Chính ph栄 quy đ鵜nh chi 



 16 

ti院t ca囲c điê偉u, khoa旭n đ逢挨 委c giao trong Luâ 委t va偉 h逢挨囲 ng dâ斡n thi ha偉nh ca囲c nô 委i dung câ偉n 

thiê囲t kha囲c c栄a Lu壱t này đê旭 đa囲p 逢囲 ng yêu câ偉u qua旭n ly囲 nha偉 n逢挨囲 c.  
 

IV. T蔚 CH永C TH衛C HI烏N LU一T VIểN CH永C   
  1. B瓜 N瓜i v映 t鰻 chøc vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan thùc hiÖn tèt ho¹t 

®éng th«ng tin tuyªn truyÒn, më c¸c líp tËp huÊn vµ båi dìng nh»m n©ng cao vµ 

thèng nhÊt nhËn thøc cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ nh©n d©n vÒ c¸c 

néi dung liªn quan ®Õn t tëng, quan ®iÓm, môc tiªu vµ c¸c quy ®Þnh cña LuËt 

Viên ch泳c và các v<n b違n h逢噂ng d磯n thi hành.   

 2. X©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai LuËt Viên ch泳c tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn 

xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Néi dung cña kÕ ho¹ch triÓn khai LuËt Viên ch泳c kh«ng chØ 

®¬n thuÇn thuéc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc cña ngµnh N瓜i v映 mµ cßn liªn quan 

®Õn c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc kh¸c thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mét sè bé, 

ngµnh vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc h÷u quan.   

 3. Trong n¨m 2011, B瓜 N瓜i v映 ch栄 trì, ph嘘i h嬰p v噂i các b瓜, c挨 quan ngang 
B瓜 x©y dùng vµ tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh 

chi tiÕt vµ híng dÉn nh÷ng néi dung quan träng cña LuËt Viên ch泳c, cô thÓ lµ:  

a) Nghお đおnh quy đおnh vｚ vお trí viうc làm trong đ¬n vお sば nghiうp công lｆp 

- N瓜i dung h逢噂ng d磯n quy đ鵜nh t衣i Kho違n 2 Ai隠u 7 Lu壱t Viên ch泳c.  
- Ph衣m vi đi隠u ch雨nh: Quy đ鵜nh vê偉 nguyên t逸c, ph逢挨ng pháp xa囲c đi 委nh v鵜 trí 

vi羽c làm, th育m quy隠n, tri偉nh t逢 委, thu旭  tu 委c quyê囲t đi 委nh sô囲  l逢嬰ng vi 委 tri囲 viê 委c la偉m trong các 

đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. 
- D詠 ki院n th運i gian trình Chính ph栄: Tháng 8 n<m 2011. 
b) Nghお đおnh cてa Chính phて vｚ thành lｆp, giＶi thあ đ¬n vお sば nghiうp công 

lｆp 

N瓜i dung Ngh鵜 đ鵜nh h逢噂ng d磯n th詠c hi羽n Kho違n 3, Kho違n 4 Ai隠u 9 và Kho違n 
2 Ai隠u 10 cu旭a Lu壱t Viên ch逢囲 c. 

- Ph衣m vi đi隠u ch雨nh: Quy đ鵜nh vê偉 tha偉nh lâ 委p, gi違i thê旭, tiêu chi囲 phân lo衣i, tô旭  
ch逢囲 c, qua旭n ly囲 hoa 委t đ瓜ng đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p công l壱p. 

- D詠 ki院n th運i gian trình Chi囲nh phu旭 : Tháng 9 n<m 2011. 
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c) Nghお đおnh quy đおnh vｚ tuyあn dつng, sぬ dつng và quＶn lý viên chとc 

- Nô 委i dung Ngh鵜 đ鵜nh h逢噂ng dâ斡n th逢 委c hiê 委n Ai隠u 24, Kho違n 3 Ai隠u 27, Kho違n 
4 Ai隠u 31, Kho違n 4 Ai隠u 31, Kho違n 3 Ai隠u 35,  Kho違n 2 va偉 Khoa旭n 5 Ai隠u 36, 
Kho違n 6 Ai隠u 37, Kho違n 4 Ai隠u 43, Kho違n 3 Ai隠u 46, Kho違n 4 Ai隠u 48, Kho違n 2 
Ai隠u 58, Kho違n 4 Ai隠u 59 va偉 Aiê偉u 60 cu旭a Lu壱t Viên ch逢囲 c. 

Ph衣m vi đi隠u ch雨nh: Các v医n đ隠 v隠 tuy吋n d映ng, s穎 d映ng, thay đ鰻i ch泳c danh 
ngh隠 nghi羽p, đào t衣o, b欝i d逢叡ng, đánh giá, thôi vi羽c và ngh雨 h逢u đ嘘i v噂i viên ch泳c. 

- D詠 ki院n th運i gian trình Chi囲nh phu旭 : Tháng 9 n<m 2011 

d) Nghお đおnh quy đおnh vｚ xぬ lý vi phＴm và bげi th⇔ぜng thiうt hＴi cてa nhaＡ  
n⇔¬Ｂ c đぐi vずi viên chとc 

- Nô 委i dung Ngh鵜 đi 委nh h逢噂ng dâ斡n th逢 委c hi羽n Kho違n 2 Ai隠u 51, Kho違n 5 Ai隠u 
52, Kho違n 2 Ai隠u 55, Kho違n 2 Ai隠u 54,  Kho違n 3 Ai隠u 9 cu旭a Luâ 委t Viên ch逢囲 c. 

- Ph衣m vi đi隠u ch雨nh: Quy đ鵜nh vê偉 x穎 lý vi pha 委m và b欝i th逢運ng thi羽t h衣i cu旭a 

nha偉 n逢挨囲 c đ嘘i v噂i viên ch泳c. 

- D詠 ki院n th運i gian trình Chi囲nh phu旭 : Tháng 6 n<m 2011. 

4. §èi víi mét sè néi dung míi quy ®Þnh trong LuËt Viên ch泳c nh ®æi míi 

qu¶n lý, x©y dùng vÞ trÝ viÖc lµm vµ c¬ cÊu Viên ch泳c; thi tuyÓn vµo c¸c vÞ trÝ l·nh 

®¹o, qu¶n lý rót kinh nghiÖm råi míi triÓn khai thùc hiÖn trong toµn quèc ®Ó tr¸nh 

x¸o trén, mÊt æn ®Þnh trong ®éi ngò Viên ch泳c. Do ®Æc ®iÓm lÞch sö h×nh thµnh ®éi 

ngò Viên ch泳c ë níc ta, ®èi víi mét bé phËn Viên ch泳c cã qu¸ tr×nh cèng hiÕn l©u 

n¨m, tuæi ®· cao cÇn cã chÝnh s¸ch phï hîp.  

          5. Tríc khi bíc vµo n¨m 2012, B瓜 N瓜i v映 sÏ tæ chøc Héi nghÞ c¸c bé, 

ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ®Ó triÓn khai LuËt Viên ch泳c vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chi tiÕt 

thùc hiÖn./.  

 


