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Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội khóa XII thông qua ngày
13/11/2008, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010 và Luật Viên chức được Quốc hội
khóa XII thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Luật
Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được ban hành với mục tiêu nhằm khắc
phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998, đáp ứng
yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân, xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu quả.
Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao trong quá trình xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phù hợp với xu hướng chuyển đổi
sang nền hành chính phục vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, một số quy định
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã bộc lộ bất cập nhất định. Do
đó, ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 thông qua Luật số
52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số
22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 (Luật số 52), có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật số 52 có một số điểm mới so với Luật Cán bộ,
công chức năm 2008 và Luật viên chức năm 2010 như sau:
Thứ nhất, thu hẹp đối tượng là công chức
Luật số 52 quy định: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng,
bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ
quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung
ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà
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không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục
vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương
từ ngân sách nhà nước”. Như vậy, so với Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì
với quy định mới này đối tượng lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập
không còn là công chức nữa.
Thứ hai, Theo Luật số 52 thì việc xếp loại chất lượng cán bộ được phân
loại đánh giá như sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Hoàn thành nhiệm vụ;
- Không hoàn thành nhiệm vụ.
Theo đó, so với quy định trước đây mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn
hạn chế về năng lực” thì luật mới này đã bỏ “nhưng còn hạn chế về năng lực” chỉ
còn quy định “hoàn thành nhiệm vụ”.
Ngoài ra, việc xếp loại chất lượng cán bộ đã có sự thay đổi đó là: Công khai
kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán
bộ công tác.
Thứ ba, về phân loại công chức
- Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp
hoặc tương đương;
- Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính
hoặc tương đương;
- Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc
tương đương;
- Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương
đương và ngạch nhân viên;
- Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của
Luật này theo quy định của Chính phủ”.
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Như vậy, ngoài 04 loại A, loại B, loại C, loại D được quy định trước đó,
trong luật mới này bổ sung thêm loại: ngạch công chức theo quy định của Chính
phủ.
Thứ tư, về phương thức tuyển dụng công chức
Bổ sung thêm hình thức xét tuyển, tiếp nhận mà trong Luật Cán bộ, công
chức năm 2008 chưa đề cập tới với các trường hợp sau:
- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi
tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học;
- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng.
Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng
đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn,
điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:
- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
- Cán bộ, công chức cấp xã;
- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc
trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
- Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối
với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ
tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị,
Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc,
Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định
của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ
trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ
nhiệm hoặc chức vụ tương đương;
- Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều
động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các
cơ quan, tổ chức khác.
Thứ năm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu
- Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã
nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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- Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có
thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;
- Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành
vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải
chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức
vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức xử lý kỷ luật.
Như vậy, có thể thấy, quan niệm “hạ cánh an toàn” trước đây bắt đầu từ
01/7/2020 sẽ hoàn toàn bị loại bỏ.
Thứ sáu, bỏ chế độ “biên chế suốt đời” đối với viên chức
Theo Luật số 52, hợp đồng làm việc đối với viên chức có 02 loại:
- Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác
định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian
từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối
với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
- Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với những trường hợp
sau:
+ Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;
+ Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức
+ Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Như vậy, theo quy định mới thì loại hợp đồng làm việc không xác định thời
hạn “biên chế suốt đời” sẽ chỉ áp dụng đối với mốt số trường hợp, còn những
người được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 sẽ được ký hợp đồng làm
việc xác định thời hạn và nâng thời hạn thực hiện hợp đồng của viên chức lên 60
tháng thay vì 36 tháng như quy định trước đây.
Thứ bảy, đánh giá viên chức thông qua công việc, sản phẩm cụ thể
Nếu như tại Điều 41 Luật Viên chức năm 2010 quy định việc đánh giá viên
chức được xem xét theo các nội dung sau: Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm
vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết; Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề
nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
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đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức…Thì Luật số 52 quy
định cụ thể việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau đây:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký
kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng
thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí
việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với
đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.
Do đó, với quy định đánh giá viên chức dựa vào kết quả thực hiện nhiệm
vụ gắn với vị trí việc làm và thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể đã tạo
sự rõ ràng, thuận lợi hơn trong công tác đánh giá.
Lời kết
Việc Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán
bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12 nhằm khắc
phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen
thưởng, kỷ luật…cán bộ, công chức, viên chức giúp xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức có chất lượng, đáp ứng theo đúng yêu cầu của sự nghiệp đổi
mới và hội nhập kinh tế quốc tế./.
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