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Pháp luật 

Cải cách chế độ công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đột phá 

trong cải cách hành chính. Cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có 

vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước với mục tiêu xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng 

động và thực tài. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh 

bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút 

người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. 

Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, 

công chức tỉnh Quảng Trị như sau: 

Thứ nhất, về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

Thực hiện Quyết định số 2065/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về 

phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh 

Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 

18/10/2016 về phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của các cơ quan 

hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 về 

việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công 

việc và khung năng lực đã được phê duyệt, việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí cơ cấu 

ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp được tổ chức thực hiện chặt chẽ, 

thuận lợi và đảm bảo đúng quy định. Việc xây dựng vị trí việc làm, giao biên chế, 

số người làm việc theo vị trí việc làm đã kịp thời phát hiện những công việc bị bỏ 

sót hoặc chồng chéo về nhiệm vụ giữa các cơ quan, các phòng, ban, giữa các vị trí 

việc làm; thấy rõ độ phức tạp của từng công việc, để có kế hoạch sắp xếp, bố trí 

biên chế phù hợp; bước đầu làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bồi 

dưỡng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được thực hiện một cách 

khoa học, chính xác. 

Thứ hai, việc thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh 



Công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, được thực hiện theo 

đúng quy định.Việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật và theo đúng phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.Tỉnh cũng 

đã tích cực triển khai đề án thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, 

tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở và kế hoạch thi tuyển các chức danh 

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản như Quyết định ban hành Quy định 

về quản lý các chức danh cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo NĐ 68 và 

người quản lý doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Trị; Đề án quy định số lượng 

cấp phó của các Sở, ban ngành cấp tỉnh và Quy định về số lượng cấp Phó của các 

Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố. Sở Nội vụ tỉnh đã ban 

hành văn bản thống nhất số lượng, chức danh để các cơ quan, đơn vị,; Tổ chức 

thực hiện Đề án thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và chuyên viên chính; 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II, Tiểu học hạng 

II; Xây dựng Đề án Tổ chức thi thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng II. 

Thực hiện bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương cho giáo viên cấp Mầm non, Tiểu học, Trung 

học cơ sở theo quy định. 

Để giải quyết tình trạng dôi dư, thừa thiếu giáo viên, nhân viên tại các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục công lập thuộc các huyện, thị xã, thành phố và đảm bảo đủ số 

lượng, ổn định chỉ tiêu người làm việc và cân đối về cơ cấu đội ngũ theo quy định, 

Sở Nội vụ đã thông báo chỉ tiêu điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu 

giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với chỉ tiêu cho năm học 2021-

2022. 

Thứ ba, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luôn được chú trọng thực hiện, UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2021-2025 ( tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 31/3/2021) và tại Quyết định 

số 688/QĐ-UBND ngày 26/3/2021); xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm lỳ 2021-2026; xây dựng Đề án thu hút, đãi ngộ, đào tạo 

nguồn nhân lực tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. 

Thứ tư, về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

Công tác quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã được 

thực hiện chặt chẽ, dân chủ và khách quan. Tỉnh tiếp tục triển khai hướng dẫn các 



cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá theo Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP của Chính phủ kết hợp với vận hành và sử dụng phần mềm đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tỉnh bảo đảm khách quan, công bằng 

và giúp cho các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ thông tin, dễ 

dàng tra cứu và tiết kiệm chi phí. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức hàng năm đã được tổng hợp và báo cáo Bộ nội vụ theo đúng quy định. 

Thứ năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ 

của cán bộ, công chức, viên chức. 

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Đến nay, các cơ quan, đơn vị 

đều thực hiện nghiêm túc trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ 

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, chất 

lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. 

Bên cạnh những kết quả  đã đạt được, thực tế cũng cho thấy, trong quá trình 

cải cách chế độ công cụ của tỉnh Quảng Trị  gặp không ít khó khăn, thách thức: 

Nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước chậm thể chế hoá 

về mặt pháp luật nên làm cho cơ sở khó triển khai thực hiện như: Kết luận số 86-

KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán 

bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhưng đến năm 2017 

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 Về chính 

sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học 

trẻ. Một số cơ quan, đơn vị công tác quy hoạch chưa được thực hiện và rà soát, bổ 

sung thường xuyên. Vẫn có tình trạng bổ nhiệm lại cán bộ thiếu kịp thời, muộn so 

với quy định. UBND tỉnh đã phân cấp tuyển dụng cho các Sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. Việc phân cấp đã tạo điều kiện cho các cơ 

quan, đơn vị chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, sử dụng và bố trí viên chức. 

Tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức của một số đơn vị đôi khi còn chậm, thiếu 

chặt chẽ. Việc tổ chức quán triệt để nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về công 

tác nhận xét, đánh giá cán bộ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá 

nhân lãnh đạo còn hạn chế. Việc đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

hàng năm của một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa thực sự đúng thực chất, còn 

cả nể nên ảnh hưởng đến việc thực hiện tinh giảm biên chế. Một số đơn vị chưa có 

sự kết hợp chặt chẽ giữa công tác đào tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch cán 



bộ và có khi còn chưa thực sự tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức đi 

học. Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo trong tỉnh mặc dù đã 

được tăng cường, bổ sung nhưng so với yêu cầu hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ 

theo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. 

Một số giải pháp tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức ở tỉnh 

Quảng Trị trong thời gian tới 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ định 

hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là: “Tăng cường công khai, minh 

bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức”. Đồng 

thời, để khắc những hạn chế trong quá tình triển khai cải cách chế độ công vụ, 

công chức thời gian qua, tỉnh Quảng Trị cần có những giải pháp sau:  

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, 

đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ Nhân dân và phục vụ sự nghiệp 

phát triển chung đất nước và của Tỉnh. Đến năm 2030, đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý,đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, 

phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của tỉnh. 

Thứ hai, thực hiện Đề án đào tạo cán bộ kế cận theo địa chỉ 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong và 

ngoài nước theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; nâng cao đạo đức công vụ 

thông qua tuyên truyền, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực thi công 

vụ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, 

góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ 

phẩm chất, trình độ, năng lực; Xây dựng cơ chế cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện của Tỉnh và yêu cầu hội nhập 

quốc tế; có chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập và tự 

học tập, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao. 

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

trên cơ sở kết quả công việc 

Có cơ chế đủ mạnh để cương quyết thay thế kịp thời đối với những cán bộ, 

công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; có cơ chế lương, 



thưởng, khuyến khích, thu hút những người có trình độ chuyên môn và tay nghề 

cao; triển khai việc luân chuyển cán bộ, công chức từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã và ngược lại.  

Thứ tư, rà soát điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 

Đây là cơ sở rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các 

cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng 

việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, nhất là bố trí lại những 

trường hợp không phù hợp với khung năng lực hoặc hiệu quả thấp.  

Cải cách công vụ, công chức trên cơ sở chuyển nền công vụ chức nghiệp 

sang nền công vụ theo vị trí việc làm để xây dựng nền công vụ tiên tiến, chuyên 

nghiệp và hiện đại, phù hợp với mục tiêu hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế 

là một cuộc chuyển đổi cơ bản, có tính cách mạng, phải vượt qua nhiều thách thức. 

Theo đó, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để họ có đầy 

đủ phẩm chất, năng lực mới theo yêu cầu của một nền công vụ tiên tiến, chuyên 

nghiệp và hiện đại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị 

cùng dốc sức, quyết tâm thực hiện./. 

 


