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 LUËT VI£N CHóC VíI TINH THÇN §æI MíI C¥ CHÕ QU¶N Lý, Sö DôNG §éI NGò VI£N CHøC  
                                                                                                         Ths. Cao Thị Hà                                                                                          P. Trưởng  Khoa NN-PL  

rong thời đại ngày nay, bất kỳ 
nhà nước nào cũng đều chú ý 

đến chức năng cung ứng các dịch vụ công 
nhằm cung cấp các nhu cầu cơ bản, thiết 
yếu cho người dân và cộng đồng. Hiệu quả 
của chức năng xã hội đó phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố, trong đó một trong những yếu 
tố quan trọng là những người thay mặt Nhà 
nước trực tiếp thực hiện các hoạt động sự 
nghiệp công. Pháp luật Việt Nam gọi những 
người này là viên chức. 

Xuất phát từ vị trí, vai trò của đội 
ngũ viên chức, Nhà nước ta luôn quan tâm 
và từng bước hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật nhằm điều chỉnh một cách 
toàn diện về đội ngũ này. Nhìn chung, đội 
ngũ viên chức phát triển về số lượng, chất 
lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu và đòi 
hỏi của nhân dân.  

Trước ngày 13 tháng 11 năm 2008-
ngày Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, 
công chức, pháp luật nước ta vẫn chưa có 
sự phân định rõ ràng giữa cán bộ, công 
chức và viên chức. Mặc dù đặc điểm và tính 
chất hoạt động khác nhau nhưng các đối 
tượng trên cùng được điều chỉnh bằng một 
văn bản quy phạm pháp luật với cùng một 
cơ chế quản lý và chế độ, chính sách. Điều 
này vừa không thu hút được lực lượng lao 
động có trình độ cao, tay nghề giỏi vào khu 

vực sự nghiệp công lập, vừa làm hạn chế 
chất lượng hoạt động của đội ngũ viên chức 
và không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi vai 
trò của Nhà nước từ quản lý sang phục vụ 
trong cơ chế thị trường định hướng XHCN. 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã  tách 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 
lập ra khỏi đội ngũ cán bộ, công chức, góp 
phần đẩy mạnh quá trình xã hội hóa các 
hoạt động sự nghiệp công, tạo điều kiện để 
tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với 
xu hướng nâng cao chất lượng phục vụ của 
các hoạt động sự nghiệp. 

Đổi mới phương thức quản lý viên 
chức nhằm phát triển đội ngũ viên chức tận 
tụy, tài năng, đáp ứng  nhu cầu ngày càng 
cao của xã hội về chất lượng và sự đa dạng 
các dịch vụ công là yêu cầu khách quan và 
cấp thiết. Để đáp ứng yêu cầu đó, kỳ họp 
thứ 8 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật 
Viên chức. Luật này gồm 10 chương, 70 
điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2012. 

Qua nghiên cứu có thể thấy: với tinh 
thần đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên 
chức, Luật Viên chức vừa kế thừa vừa bổ 
sung những quy định mới cho phù hợp với 
tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp 
của viên chức. Cụ thể: 

T 
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* Thứ nhất, Luật đã xác định rõ ai là 
viên chức 

Các VBQPPL trước đây chưa phận 
định  rõ ràng ai là viên chức. Vì vậy, cơ chế 
quản lý và chế độ, chính sách của Nhà nước 
chưa hoàn toàn phù hợp với tính chất và 
đặc điểm hoạt động của viên chức. Điều 
này, làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng 
đội ngũ này.  

Để giải quyết vấn đề trên, Điều 2 
Luật Viên chức quy định: “Viên chức là 
công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị 
trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp 
công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, 
hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự 
nghiệp công lập theo quy định của pháp 
luật”. 

  Như vậy, tuy cán bộ, công chức và  
viên chức đều thực hiện các công việc do 
Nhà nước giao, nhưng hoạt động của cán 
bộ, công chức là các hoạt động công vụ, 
luôn gắn với việc thực thi quyền lực nhà 
nước còn hoạt động của viên chức chủ yếu 
là các hoạt động nghề nghiệp nhằm cung 
cấp dịch vụ công cho xã hội mà không quản 
lý nhà nước. 

Với quy định này, Luật đã phân biệt 
rạch ròi giữa hoạt động quản lý hành chính 
nhà nước với hoạt động sự nghiệp, giữa 
hoạt động công vụ của công chức với hoạt 
động nghề nghiệp của viên chức. Đây là cơ 
sở quan trọng để các chủ thể có thẩm quyền 
xây dựng cơ chế quản lý và chế độ, chính 
sách phù hợp đối với đội ngũ viên chức. 

* Thứ hai, Luật đã đổi mới cơ chế  
quản lý viên chức. 

Luật Viên chức loại bỏ những ràng 
buộc mang tính chất hành chính, tập trung 
quan liêu bao cấp đối với việc quản lý, sử 
dụng đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập.  

* Quản lý viên chức theo vị trí việc 
làm. 

Trước đây, việc quản lý viên chức 
theo chỉ tiêu biên chế, việc tuyển dụng viên 
chức thường chỉ chú trọng về bằng cấp, ít 
quan tâm đến việc xem xét người được 
tuyển dụng có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu 
công việc hay không. Mặc dù từ năm 2003, 
Nhà nước đã bước đầu đổi mới việc tuyển 
dụng viên chức từ lâu dài sang hợp đồng 
làm việc nhưng việc tuyển dụng này vẫn 
gắn với chỉ tiêu biên chế, chưa thể hiện triệt 
để tinh thần đổi mới về quản lý viên chức.  

Để phù hợp với cơ chế kinh tế thị 
trường, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập 
đồng thời để tạo cơ hội và bảo đảm sự bình 
đẳng trong tìm kiếm việc làm cho những 
người có năng lực thực sự, Luật đã quy 
định việc tuyển dụng viên chức theo vị trí 
việc làm. Khi tuyển dụng viên chức, đơn vị 
sự nghiệp chỉ tuyển những người đáp ứng 
được yêu cầu của vị trí việc làm về phẩm 
chất, trình độ và năng lực. Điều này bảo 
đảm sự linh hoạt và uyển chuyển hơn so với 
quản lý viên chức theo chỉ tiêu biên chế. 
Đây được coi là sự đột phá cải cách mạnh 
mẽ trong quản lý viên chức.  
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* Thực hiện chế độ hợp đồng làm 
việc. 

  Trước đây, việc quản lý, sử dụng 
đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập mang tính chất hành chính, 
nghĩa là thực hiện chế độ tuyển dụng viên 
chức vào biên chế Nhà nước. Nay, Luật 
thực hiện chế độ hợp đồng làm việc thay 
cho chế độ tuyển dụng vào biên chế.  

Điều 23 Luật quy định:“Việc tuyển 
dụng viên chức được thực hiện thông qua 
thi tuyển hoặc xét tuyển”. 

Như vậy, ngoài việc thi tuyển thì 
viên chức có thể được xét tuyển. Sau khi 
trúng tuyển, viên chức được đơn vị sự 
nghiệp công lập ký hợp đồng làm việc dưới 
3 hình thức: hợp đồng làm việc không xác 
định thời hạn và hợp đồng làm việc có thời 
hạn từ 1 – 3 năm. 

Theo Điều 59, từ năm 2012, các viên 
chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/ 
2003 Viên chức được tuyển dụng trước 
ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, 
nghĩa vụ và được quản lý như viên chức 
làm việc theo hợp đồng làm việc không xác 
định thời hạn theo quy định của Luật này. 
Lương viên chức được trả theo vị trí việc 
làm, kết quả công việc chứ không theo 
ngạch, bậc như trước. Các viên chức được 
tuyển dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 
đến ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục thực 
hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị 
sự nghiệp công lập, có các quyền, nghĩa vụ 
và được quản lý theo quy định của Luật 
này. 

Như vậy, quy định này của Luật thể 
hiện sự thông thoáng hơn trong quản lý 
viên chức, không còn bị ràng buộc bởi 
những quan hệ công quyền như trước đây.  

* Luật đã quy định về “chức danh 
nghề nghiệp” thay thế cho quy định về 
“ngạch” trong quản lý viên chức.  

Theo quy định tại Điều 8: 
“1. Chức danh nghề nghiệp là tên 

gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng 
lĩnh vực nghề nghiệp. 

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các 
bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan quy định 
hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số 
chức danh nghề nghiệp”. 

Thực tế cho thấy, các viên chức làm 
việc trong lĩnh vực như y tế, giáo dục, khoa 
học, văn học- nghệ thuật, thể dục- thể 
thao,vv...đều có các chức danh nghề nghiệp 
riêng. Các cụm từ “bác sĩ”,“y tá”,“giáo 
viên”,“giảng viên”,“nghiên cứu viên”, 
“đạo diễn”,“diễn viên”,“vận động 
viên”,vv...đều là những cụm từ chỉ các 
chức danh ứng với nghề nghiệp của viên 
chức, nhưng lại được dùng để quy định 
thành các “ngạch” như đối với công chức. 
Quy định như vậy là không phù hợp với 
tính chất, đặc điểm lao động của viên chức, 
tạo nên nhiều hạn chế trong quản lý viên 
chức. Do đó, việc thay thế “ngạch” bằng 
“chức danh nghề nghiệp” sẽ thể hiện đầy 
đủ tính chất, đặc điểm của hoạt động nghề 
nghiệp. Chức danh nghề nghiệp cùng với vị 
trí việc làm sẽ là căn cứ cho việc tuyển 
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dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy 
hoạch, đãi ngộ và quản lý viên chức. 

* Thứ ba, Luật quy định về quyền và 
nghĩa vụ của viên chức theo hướng thông 
thoáng, mềm dẻo, linh hoạt hơn so với cán 
bộ, công chức. 

Viên chức là người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập.Trước đây, 
do cùng được điều chỉnh bằng một văn bản 
quy phạm pháp luật nên quyền, nghĩa vụ, 
những việc không được làm của viên chức 
giống như đối với cán bộ, công chức. Vì 
vậy, chưa tạo điều kiện cho viên chức phát 
huy hết khả năng, trình độ chuyên môn 
phục vụ nhu cầu xã hội, đem lại thu nhập 
chính đáng cho họ.  

Luật Viên chức đã hoàn thiện, bổ 
sung quyền và nghĩa vụ, những việc không 
được làm của viên chức. 

- Về quyền:  
  Do tính chất, đặc điểm lao động của 

viên chức là hoạt động mang tính chuyên 
môn nghiệp vụ nên Luật Viên chức đã quy 
định các quyền của viên chức theo hướng 
mở hơn so với cán bộ, công chức, tạo điều 
kiện để viên chức có thể phát huy hết khả 
năng sáng tạo. 

Luật Viên chức có 5 Điều với 17 
khoản quy định về quyền của viên chức. 
Bao gồm quyền về hoạt động nghề nghiệp, 
quyền về tiền lương và các chế độ liên quan 
đến tiền lương, quyền về nghỉ ngơi. Tại 
Điều 12 Luật quy định: 

“1. Được trả lương tương xứng với vị 
trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức 

vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc 
hoặc nhiệm vụ được giao;…”. 

Như vậy, lương của viên chức được 
trả theo việc làm chứ không phải theo 
ngạch, bậc như trước. 

Xuất phát từ đặc điểm hoạt động của 
viên chức, không gắn với quyền lực nhà 
nước, do đó quyền của viên chức liên quan 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến 
hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian quy 
định trong hợp đồng được Luật quy định 
theo hướng mở hơn so với cán bộ, công 
chức. Điều 14 Luật quy định: 

“1. Được hoạt động nghề nghiệp 
ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp 
đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác. 

2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ 
quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật 
không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm 
vụ được giao và có sự đồng ý của người 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Được góp vốn nhưng không tham 
gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 
danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học 
tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ 
trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy 
định khác”. 

Việc cho phép viên chức làm việc 
ngoài thời gian quy định trong hợp đồng 
làm việc không chỉ tạo điều kiện cho viên 
chức phát huy năng lực chuyên môn, nghề 
nghiệp mà còn góp phần cải thiện đời sống 
cho viên chức.  
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- Về nghĩa vụ: 
Luật Viên chức có 4 điều với 23 

khoản quy định về nghĩa vụ và những việc 
viên chức không được làm. Ngoài việc kế 
thừa các nghĩa vụ của viên chức của Luật 
Cán bộ, công chức, Luật Viên chức đã bổ 
sung các nghĩa vụ cho phù hợp với tính 
chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của 
viên chức. Theo đó, Luật quy định nghĩa vụ 
của viên chức thành ba nhóm: nhóm nghĩa 
vụ chung (đối với mọi viên chức); nhóm 
nghĩa vụ đối với viên chức chuyên môn 
nghiệp vụ; nhóm nghĩa vụ đối với viên 
chức quản lý. 

* Thứ tư, về khen thưởng và kỷ luật 
viên chức 

  Đ51 Luật quy định về khen 
thưởng viên chức. Ngoài việc được khen 
thưởng theo quy định hiện hành, viên chức 
có công trạng, thành tích đặc biệt còn được 
xét nâng lương vượt bậc bên cạnh hình thức 
nâng lương trước thời hạn. 

Đ52 Luật quy định về kỷ luật viên 
chức. Ngoài 4 hình thức kỷ luật là khiến 
trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi 
việc, viên chức bị kỷ luật còn có thể bị hạn 
chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo 
quy định của pháp luật có liên quan. 

* Thứ năm, Luật quy định việc 
chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công 
chức  

Do đặc thù của nước ta, giữa viên 
chức và cán bộ, công chức luôn có sự liên 
thông, chuyển đổi giữa các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ 

chức chính trị-xã hội. Vì vậy, tại Điều 58, 
Luật đã quy định các trường hợp chuyển 
đổi này. Cụ thể:  

Việc tuyển dụng viên chức vào làm 
công chức phải thực hiện theo Luật cán bộ, 
công chức. Trường hợp viên chức đã có 
thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công 
lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét 
chuyển thành công chức không qua thi 
tuyển. Cán bộ, công chức được chuyển sang 
làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập 
khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của 
Luật này. Công chức trong bộ máy lãnh 
đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập 
khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được 
bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại 
đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được 
chuyển làm viên chức và bố trí công tác 
phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. 

Luật Viên chức đã thể chế hóa đường 
lối, chủ trương của Đảng ta về đối mới cơ 
chế quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức làm 
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. 
Với Luật, viên chức thực sự đã tách khỏi 
cán bộ, công chức, tạo cơ sở pháp lý và 
điều kiện thúc đẩy đội ngũ viên chức phát 
triển nhanh hơn, đồng thời, hoạt động nghề 
nghiệp của đội ngũ viên chức được khẳng 
định hơn và có cơ hội thuận lợi để phát 
triển, được tôn vinh trong xã hội, qua đó 
góp phần cải cách có hiệu quả hoạt động 
khu vực dịch vụ công theo hướng hiện đại, 
năng động và nâng cao chất lượng phục vụ 
người dân được tốt hơn.  


