
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 33/BC-BTP Hà Nội, ngày  24     tháng  01    năm 2017 
 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 

và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 của 

Bộ Tư pháp  

 

Thực hiện Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 17/10/2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược, Quy hoạch 

phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Tư pháp báo cáo như sau: 

I. Kiểm điểm, đánh giá 05 năm (2011 - 2015) việc thực hiện các nhiệm vụ 

đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp tại Quyết định số 

579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt 

Nam thời kỳ 2011-2020; Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 phê duyệt 

Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 18/CT-

TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Quy hoạch 

phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu 

cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 

1. Những kết quả đạt được 

1.1. Nhiệm vụ xây dựng và phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực giai 

đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành, địa phương 

Năm 2011, căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 18/4/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 

2020, Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, căn cứ 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp đã xây dựng Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 và đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm góp 

phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp đủ số lượng, đảm bảo 

chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có năng lực và trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

1.2. Nhiệm vụ xây dựng báo cáo rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát 

triển, quản lý và sử dụng nhân lực (nhằm loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý của hệ 

thống và kiến nghị giải pháp khắc phục) 
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Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Quyết định số 579/QĐ-TTg, 

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung 

là các Bộ) tiến hành rà soát các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng 

nhân lực (theo Công văn số 2083/BTP-KTrVB ngày 16/3/2012) và đã báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ kết quả rà soát như sau: 

Tính đến ngày 07/12/2012, tổng số văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng 

nhân lực được rà soát theo báo cáo của các Bộ là 2044 văn bản, trong đó: Phát hiện 

453 văn bản hết hiệu lực (chiếm 22,16%); Đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ 281 văn bản (chiếm tỷ lệ 17,66% số văn bản đang còn hiệu lực); Đề nghị ban 

hành mới 107 văn bản (Báo cáo số 236/BC-BTP ngày 25/12/2012 của Bộ Tư pháp gửi kèm 

theo).  

Ngày 30/01/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 978/VPCP-KGVX 

thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Tư pháp 

chủ trì, phối hợp với các Bộ tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác các văn bản pháp lý 

về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 

1888/BTP-KTrVB ngày 11/3/2013 về việc tiếp tục báo cáo kết quả rà soát hệ thống 

văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực gửi các Bộ.  

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ gửi về, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản 

QPPL) đã tổng hợp kết quả rà soát và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà 

soát như sau:  

Tính đến ngày 11/7/2013, tổng số văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng 

nhân lực được rà soát  là 2453 văn bản, trong đó: Phát hiện 603 văn bản hết hiệu 

lực (chiếm 24.58 %); Đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 317 văn bản (chiếm 

tỷ lệ 17.13 % số văn bản đang còn hiệu lực); Đề nghị ban hành mới 113 văn bản 

(Báo cáo số 169/BC-BTP ngày 25/7/2013 của Bộ Tư pháp gửi kèm theo). 

1.3. Kết quả thực hiện mục tiêu về nhu cầu phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp 

tính đến hết năm 2015 so với các mục tiêu về phát triển nhân lực đã được xác định 

trong Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ liên 

quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 

Tính đến ngày 31/12/2015, số lượng đội ngũ cán bộ tư pháp là 45.538 người 

(bảng số liệu kèm theo), như vậy, so với các mục tiêu về phát triển nhân lực đã 

được xác định trong Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về cơ bản 

đội ngũ cán bộ tư pháp đã được bổ sung về số lượng. 
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Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2020 

Thực hiện 

đến năm 2015 
Ghi chú 

Số cán bộ tư pháp cần bổ 

sung thêm 
      

  

1. Chấp hành viên     700 4130  

2. Thẩm tra viên, thẩm tra 

viên chính 
    

1

300 
588 

 

3. Thư ký thi hành án     
4300-

4500 
1730 

 

4. Kế toán     
1

600 
650 

 

5. Luật sư     
1

8000 
9897 

 

6. Công chứng viên     
2

000 
2094 

 

7. Các cơ quan tư pháp địa 

phương cần bổ sung 
    

1

7000 
         26449 

 

Trong đó:      

- Các Sở Tư pháp     
1

500 
5588 

 

- Phòng Tư pháp cấp Huyện     
3

000 
3186 

 

-  Công chức tư pháp - hộ 

tịch cấp xã 
    

1

2000 
17675 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011 

- 2015, Bộ Tư pháp đã căn cứ Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai 

đoạn 2011 - 2020 thực hiện việc lồng ghép các định hướng, chỉ tiêu, giải pháp phát 

triển nhân lực vào Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng 

năm của Bộ Tư pháp như: (1) Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ ban hành 
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Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016; (2) Công văn số 

260/BTP-KHTC ngày 28/9/2011 của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh Danh mục quy 

hoạch cần lập của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch lập quy hoạch 

năm 2012; (3) Các Báo cáo kế hoạch lập quy hoạch hàng năm; các Chương trình, 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Bộ Tư pháp… 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 

28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đề xuất bố trí nguồn kinh phí hợp lý cho 

việc triển khai thực hiện những giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của Bộ như: 

Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật 

thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” 

(Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013); Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp 

thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” (Quyết định số 2083/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2013); Đề án thành lập 05 trường Trung cấp Luật tại các tỉnh: Đắk Lắk, 

Hậu Giang, Quảng Bình, Thái Nguyên và Sơn La; Đề án phát triển đội ngũ luật sư 

phục vụ hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020 (Quyết định số 123/QĐ-TTg 

ngày 18/01/2010); Đề án thành lập Trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại 

quốc tế liên kết với các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức xã hội nghề nghiệp của các 

nước tiên tiến trên thế giới… 

Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

phát triển của các cơ sở đào tạo do Bộ quản lý phù hợp với Quy hoạch phát triển 

nhân lực của cả nước, Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 

2006 - 2020, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng các cơ sở đào tạo trọng 

điểm, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực trước mắt và lâu dài 

(Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp). 

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục tồn tại, 

hạn chế 

- Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bổ sung, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý 

phát triển và sử dụng nhân lực thời kỳ 2016 - 2020: Đến thời điểm hiện nay, Bộ Tư 

pháp chưa triển khai thực hiện nhiệm vụ này, dự kiến sẽ bổ sung nhiệm vụ xây 

dựng kế hoạch bổ sung, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý phát triển và sử dụng 

nhân lực giai đoạn 2017 - 2020. 

- Nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân 

lực của Bộ, ngành, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực 

quốc gia: Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm Quản 

lý cán bộ và chức danh tư pháp góp phần hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu công 

chức, viên chức ngành Tư pháp. Việc xây dựng trang web riêng về nhân lực ngành 
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Tư pháp chưa được thực hiện, tuy nhiên, các thông tin về nhân sự, nhu cầu nhân 

lực, định hướng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, thông tin tuyển dụng của 

ngành Tư pháp được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Tư pháp. Việc kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc 

gia chưa được thực hiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì xây dựng, 

quản lý hệ thống thông tin dự báo nhân lực quốc gia chưa tiến hành việc xây dựng 

hệ thống; sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, triển khai hệ thống và có 

hướng dẫn cụ thể, ban hành chuẩn kết nối thì Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các đơn 

vị có liên quan để thực hiện việc kết nối. 

II. Kiểm điểm, đánh giá 05 năm (2011-2015) việc thực hiện Quy hoạch 

phát triển nhân lực của ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020  

1. Tổng quan về tình hình triển khai xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 

hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020 

1.1. Những thuận lợi 

- Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã 

tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội quốc gia. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành trong đó có Bộ Tư 

pháp đã triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp phù hợp 

với Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia và yêu cầu phát triển của ngành. Đây là 

cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

- Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp tập trung vào 10 nhiệm vụ: 

(1) Phổ biến, quán triệt nội dung Quy hoạch PTNL; (2) Tập trung giải quyết về thể 

chế, xây dựng các chương trình, dự án, đề án đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 

2013 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; (3) Kiện toàn tổ chức bộ máy; (4) Rà soát, đánh 

giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, các 

cơ quan tư pháp địa phương; (5) Tổ chức nghiên cứu, biên soạn và in ấn các 

chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

hàng năm, đào tạo lại, đào tạo mới cho công chức, viên chức đáp ứng đủ về số 

lượng và nâng cao chất lượng; (6) Chỉnh lý, bổ sung Quy hoạch PTNL phù hợp với 

tình hình thực tế của Bộ, ngành Tư pháp; (7) Xây dựng trang web, hệ thống cơ sở 

dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực của Bộ, ngành, kết nối với hệ thống dữ 

liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia; (8) Chuẩn bị điều kiện về kinh 

phí, biên chế, phát triển đội ngũ cộng tác viên và các điều kiện bảo đảm khác tại Bộ 

Tư pháp phục vụ việc triển khai thực hiện Quy hoạch PTNL; (9) Đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch PTNL tại Bộ, ngành, địa 

phương; (10) Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm triển khai thực hiện 

Quy hoạch PTNL. 

1.2. Những khó khăn, thách thức và nguyên nhân 
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- Bộ Tư pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thế 

giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức và những biến động khó 

lường cũng đã tác động không nhỏ đến việc lập và triển khai thực hiện quy hoạch. 

- Khi xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 

- 2020 chưa có Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Tư pháp, Quy hoạch phát 

triển nhân lực của các ngành kinh tế - xã hội nên định hướng phát triển nhân lực 

của Bộ Tư pháp chưa được chính xác; nhiều căn cứ pháp lý để xây dựng quy hoạch 

mới chỉ là dự thảo, chưa được ban hành chính thức như: Chiến lược phát triển giáo 

dục đến năm 2020, Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020… 

- Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức và nhận thức hết tầm quan trọng 

của việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020. 

2. Kết quả thực hiện (tính đến hết năm 2015) đối với các mục tiêu, chỉ 

tiêu nêu trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Tư pháp giai đoạn 

2011-2020 

2.1. Những kết quả đạt được 

Về số lượng, tính đến hết năm 2015: tổng số lao động toàn ngành là 68.302 

người, trong đó các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước là 837 người 

(49% công chức có trình độ đại học, 36% công chức có trình độ sau đại học, 73% 

công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên); 1.090 người làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp (81% có trình độ đại học, 37% có trình độ sau đại học, 

74% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên); 9.666 người làm việc tại hệ 

thống cơ quan Thi hành án dân sự (74% có trình độ đại học, 3,53% có trình độ sau 

đại học, 26% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên); 26.449 người làm 

việc tại các cơ quan tư pháp địa phương (64,8% có trình độ đại học, 2,7% có trình 

độ sau đại học, 34,2% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên); 5.808 

người làm việc tại các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, địa phương (48% có trình độ 

đại học, 6% có trình độ sau đại học); 24.452 người làm việc tại các tổ chức tổ chức 

bổ trợ tư pháp. 

Như vậy, so với mục tiêu về số lượng đặt ra tại Quyết định số 358/QĐ-BTP 

ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là từ năm 2011 đến năm 

2015 tổng số lao động toàn Ngành là 110.438 người, trong đó tăng thêm 54.640 so 

với hiện nay là 55.798 người thì Bộ Tư pháp tăng thêm 12.504 người. Với phạm vi 

quản lý rộng, đa lĩnh vực từ xây dựng pháp luật cho đến thực thi pháp luật và tính 

chất đặc thù, mức độ phức tạp trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, mặc dù 

đã được quan tâm kiện toàn, bổ sung biên chế cho Bộ Tư pháp và thi hành án dân 

sự địa phương, tuy nhiên, so với yêu cầu thì số lượng cán bộ trong ngành Tư pháp 

còn thiếu, chưa tương xứng và chưa đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ, khối lượng 

và tiến độ công việc ngày càng tăng cao. Trong những năm gần đây, Bộ Tư pháp 
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được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới nhưng biên chế được giao chưa theo kịp tốc độ 

tăng về chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc, tạo sự mâu thuẫn ngày càng 

sâu sắc giữa biên chế và chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.  

Về chất lượng, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hành chính và kỹ năng nghề 

nghiệp của cán bộ trong ngành được nâng lên, từng bước đáp ứng với yêu cầu, đòi 

hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ công tác tư pháp trong tình hình mới.  

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên 

môn, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của công việc được giao, 

Bộ Tư pháp thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ 

công chức, viên chức, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn 

và hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế nguồn nhân lực của ngành Tư pháp, một 

số kết quả cụ thể đạt được: 

Về đào tạo nghề trong nước: Bộ Tư pháp đã đào tạo được 16.726 người, 

trong đó: (1) Đào tạo nghiệp vụ xét xử cho cán bộ trong diện quy hoạch bổ nhiệm 

thẩm phán là 1.558 người; (2) Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ trong diện 

quy hoạch bổ nhiệm kiểm sát viên là 483 người; (3) Đào tạo nghề luật sư cho cử 

nhân luật là 10.445 người; (4) Đào tạo nghiệp vụ thi hành án cho cán bộ trong diện 

quy hoạch bổ nhiệm chấp hành viên là 1.536 người; (5) Đào tạo nghiệp vụ công 

chứng cho cán bộ trong diện quy hoạch bổ nhiệm công chứng viên là 1.848 người; 

(6) Đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp cho cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư 

pháp của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp là 78 người; (7) Đào tạo nghiệp vụ đấu giá cho 

thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế là 778 người. 

 Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong nước: Bộ Tư pháp đã 

đào tạo, bồi dưỡng được 39.300 lượt người, trong đó: (1) Đào tạo Sau đại học trong 

nước là 204 người; (2) Đào tạo đại học, cao đẳng là 212 người; (3) Lý luận chính 

trị là 1.429 cán bộ đi học lý luận chính trị; (4) Quản lý hành chính nhà nước là 

2.438 lượt người; (5) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho 24.525 lượt 

người; bồi dưỡng vị trí việc làm cho 7.496 lượt người; (6) Bồi dưỡng kỹ năng lãnh 

đạo, quản lý cho 483 lượt người (trong đó, 248 cấp phòng và 235 cấp Vụ); (7) Bồi 

dưỡng ngoại ngữ cho 1.264 lượt người; (8) Bồi dưỡng bắt buộc cập nhật kiến thức 

cho 82 lượt người; (9) Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 482 lượt 

người; (10) Bồi dưỡng tin học cho 685 lượt người chương trình tin học văn phòng, 

tin học nâng cao, quản lý phần mềm cán bộ, văn bản… 

Về đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Để công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt 

hiệu quả, Bộ Tư pháp đã sử dụng từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên từ 

nguồn ngân sách nhà nước, tận dụng các nguồn kinh phí khác từ các dự án, Đề án 

165, từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để cử 879 lượt cán bộ, công chức, viên 

chức đi học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu tại nước ngoài như: (1) Cử 04 công chức, 
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viên chức đi học tập, bồi dưỡng về quản lý, điều hành chương trình KT-XH; (2) Cử 

321 lượt công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng về quản lý hành chính công; 

(3) Cử 252 lượt công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng về quản lý nhà nước 

chuyên ngành, lĩnh vực; (4) Cử 33 lượt công chức đi học tập, bồi dưỡng về xây 

dựng và phát triển nguồn nhân lực; (5) Cử 02 công chức đi học tập, bồi dưỡng về 

chính sách công, dịch vụ công; (6) Cử 203 lượt công chức, viên chức đi học tập, 

bồi dưỡng về kiến thức hội nhập quốc tế; (7) Cử 25 công chức, viên chức đi học 

ngoại ngữ tại Úc, Mỹ, Anh, Niu Di - lân…; (8) Cử 39 công chức, viên chức đi học 

sau đại học tại Úc, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Đức… 

Về xây dựng thể chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng liên quan đến các lĩnh 

vực hoạt động của Ngành, đặc biệt là các Kết luận, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ chính trị về việc xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; 

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách 

Tư pháp đến năm 2020, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư 

pháp trong sạch, vững mạnh, phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, cải cách Tư 

pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Bộ Tư pháp đã phối hợp các 

cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu xây dựng: (1) Dự thảo Pháp lệnh Đào tạo một 

số chức danh tư pháp; (2) Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội 

và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào 

tạo cán bộ pháp luật” (Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ); (3) Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo 

các chức danh tư pháp” (Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ); (4) Hoàn thành việc thành lập 05 trường Trung cấp Luật: Buôn 

Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắk, Vị Thanh tại tỉnh Hậu Giang, Thái Nguyên tại tỉnh 

Thái Nguyên, Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, Đồng Hới tại tỉnh Quảng Bình  (giai đoạn từ 

năm 2009 - 2012).  

Bên cạnh đó, để triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ và đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều quy chế nội bộ liên quan đến công 

tác này như: 

- Quyết định số 1503/QĐ-BTP ngày 19/6/2013 ban hành Quy chế phân công, 

phân cấp, quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1516/QĐ-BTP ngày 20/6/2013 phê duyệt Đề án thí điểm thi 

tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013 – 

2015. 
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- Quyết định số 99/QĐ-BTP ngày 09/01/2014 ban hành Quy chế tiếp nhận 

không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp; 

- Quyết định 3466/QĐ-BTP ngày 23/12/2014 ban hành Quy chế nâng lương 

đối với công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp; 

- Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 phê duyệt Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020; 

- Quyết định số 359/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 phê duyệt Đề án Quy hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015; 

- Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 29/02/2012 phê duyệt Quy chế chọn, cử 

và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng; 

- Quyết định số 112/QĐ-BTP ngày 14/01/2014 phê duyệt Quy chế chọn, cử 

và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng; 

- Quyết định số 241/QĐ-BTP ngày 23/01/2014 phê duyệt Quy trình tổ chức 

các lớp bồi dưỡng ngành Tư pháp; 

- Quyết định số 242/QĐ-BTP ngày 23/01/2014 phê duyệt Quy chế phối hợp 

giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về công tác bồi dưỡng; 

- Quyết định số 1340/QĐ-BTP ngày 09/6/2014 phê duyệt Quy hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ 

Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020; 

- Quyết định 565/QĐ-BTP ngày 01/4/2016 phê duyệt Quy chế phối hợp 

trong việc đưa giáo viên và học sinh của các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư 

pháp đi thực tế, thực tập tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, 

cơ quan THADS địa phương và các cơ quan, tổ chức khác;  

- Quyết định số 409/QĐ-BTP ngày 11/3/2016 phê duyệt Đề án đổi mới cơ 

chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng về giảng dạy tại các 

Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020;  

- Quyết định số 359/QĐ-BTP ngày 04/3/2016 về việc ban hành Quy chế 

quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp. 

Đến nay, có thể thấy rằng, các Quy chế nội bộ phục vụ công tác cán bộ, công 

tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp đã cơ bản đầy đủ, tạo điều kiện đưa công 

tác này ngày càng đi vào nề nếp. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tuy có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với 

trước đây, nhưng nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng còn đang 
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trong quá trình sửa đổi, bổ sung nên vẫn còn dàn trải, nặng về lý thuyết, thiếu thực 

tiễn, chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. 

Việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập 

kinh tế còn chưa được đầu tư thoả đáng, chưa có bước đột phá. Trình độ ngoại ngữ 

(tiếng Anh) còn hạn chế, chưa đồng đều, chưa đáp ứng với yêu cầu của tình hình 

hiện nay. 

Việc triển khai Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà 

Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm 

đào tạo cán bộ về pháp luật”; Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành 

trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” còn chậm về tiến độ. 

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

Bộ Tư pháp hiện có khoảng gần 11.000 cán bộ, công chức, viên chức (trong 

đó, khối thi hành án dân sự địa phương gần 10.000 người), để đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ ngày càng tăng cường và mở rộng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị... Tuy nhiên, với nguồn kinh phí 

được cấp trong 05 năm qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của 

tình hình thực tế để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ hội nhập và xây 

dựng đội ngũ chuyên gia trong tương lai. 

Theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm 

của các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

được sử dụng để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý, trên 

thực tế, Bộ Tư pháp còn có trách nhiệm bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ cho nhiều đối tượng khác như: cán bộ pháp chế, giám định viên, đấu giá 

viên, công chức chuyên môn thuộc Sở Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch 

cấp huyện, cấp xã... nhưng theo quy định Bộ Tư pháp không được chi kinh phí để 

triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng cho các đối tượng nói trên. Do đó, Bộ Tư 

pháp phải sử dụng một phần kinh phí dành cho công chức của Bộ để hỗ trợ công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cho địa phương nên cũng gặp nhiều khó khăn. 

Nhận thức và công tác phối hợp của một số Bộ, cơ quan có liên quan trong 

việc đào tạo chung nguồn một số chức danh tư pháp còn chưa thống nhất; kinh phí 

để triển khai các Đề án lớn như Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà 

Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm 

đào tạo cán bộ về pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung 

tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” còn khó khăn. 
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2.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp như thẩm 

phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, công chứng viên, đấu giá viên, luật sư…; nâng 

cao chất lượng các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho các 

chức danh tư pháp, cán bộ công chức ngành Tư pháp, đặc biệt là bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch. 

Nâng cao hoàn thiện nội dung, chương trình và tổ chức biên soạn, in ấn các 

tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp quản lý. 

3. Đánh giá tình hình thực hiện (tính đến hết năm 2015) các nhiệm vụ đề 

ra trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Tư pháp giai đoạn 2011-

2020 

Thực hiện Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06/3/2012, Bộ Tư pháp đã thành 

lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp 

giai đoạn 2011 - 2020 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện 

Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 - 2020 (Quyết định 

số 2393/QĐ-BTP ngày 22/8/2012 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 2458/QĐ-BCĐ 

ngày 30/8/2012 của Bộ Tư pháp) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, Vụ 

Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Căn cứ vào nhiệm vụ được xác 

định tại mục Tổ chức thực hiện (Quyết định số 358/QĐ-BTP ngày 06/3/2012, về cơ 

bản, Bộ Tư pháp đã tập trung giải quyết về thể chế, xây dựng các chương trình, dự 

án, đề án khả thi đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 

năm 2020, trong đó đã hoàn thiện, triển khai mạng lưới cơ sở đào tạo các cấp đào 

tạo luật theo quy hoạch được phê duyệt, triển khai đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo về 

số lượng, nâng cao chất lượng với cơ cấu trình độ đào tạo hợp lý. Nhiệm vụ sơ kết 

05 năm triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực dự kiến tổ chức trong 

năm 2017. 

4. Đánh giá tình hình thực hiện (tính đến hết năm 2015) các giải pháp đề 

ra trong Quy hoạch phát triển nhân lực của ngành Tư pháp giai đoạn 2011-

2020 

4.1. Những kết quả đạt được 

Về giải pháp đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng 

nghiệp vụ 

Giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tư pháp đã chủ động xây dựng chương trình, nội 

dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mục tiêu và đối tượng công chức, viên chức 

ngành Tư pháp, cán bộ pháp luật đảm bảo phù hợp với yêu cầu, vị trí công việc 

từng chức danh, nhiệm vụ như chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp 

cấp huyện; chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, 
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chương trình, tài liệu bồi dưỡng pháp luật ASEAN của ngành Tư pháp; chương 

trình, tài liệu bồi dưỡng nghề công chứng; chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch 

thư ký thi hành án dân sự; chương trình, tài liệu ngạch Chấp hành viên trung cấp… 

(Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Về giải pháp tuyển dụng nhân lực đã được đào tạo và tổ chức đào tạo mới 

Công tác tuyển dụng, tiếp nhận công chức luôn được Bộ thực hiện nghiêm 

túc, đúng nội quy, quy chế; kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ được giữ vững, 

đặc biệt Bộ luôn có chính sách đặc thù thu hút sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, sinh 

viên tốt nghiệp loại giỏi của các cơ sở đào tạo luật về công tác tại các đơn vị thuộc 

Bộ nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ cán bộ Ngành. Giai đoạn từ năm 

2011 - 2015, Bộ Tư pháp đã tuyển dụng được 148 công chức chủ yếu là những 

người đã tốt nghiệp chuyên ngành luật, tiếp nhận được 89 công chức về công tác tại 

Bộ Tư pháp. Việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức đã kịp thời hỗ trợ, bổ sung công 

chức cho các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước triển khai thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, các đơn 

vị sự nghiệp của Bộ cũng đã thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức theo thẩm 

quyền đã được phân cấp để phục vụ cho việc triển khai nhiệm vụ của các đơn vị. Việc 

tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức được thực hiện công khai, minh bạch, 

khách quan và đúng quy định của pháp luật và các văn bản quy định của Bộ Tư 

pháp. 

Về giải pháp thu hút và giữ chuyên gia trình độ cao và nhân tài 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đầu vào từ nguồn tuyển dụng và tiếp nhận 

công chức về công tác tại Bộ trong thời gian tới, năm 2011 Bộ Tư pháp đã ban 

hành Đề án  Đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đãi 

ngộ đối với cán bộ ngành Tư pháp (Quyết định số 115-QĐ/BCS ngày 28/12/2011 

của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp), là cơ sở quan trọng để Bộ và ngành Tư pháp 

tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tư pháp trong thời 

gian tới. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Tư pháp đã thu hút được 03 cán bộ có trình độ 

cao, có kinh nghiệm công tác về làm việc trong ngành Tư pháp, xây dựng môi 

trường công tác, quan tâm tạo điều kiện phát triển thăng tiến với đội ngũ này. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã xây dựng chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp, có 

chính sách khuyến khích về bổ nhiệm chức vụ, giao nhiệm vụ quan trọng theo đúng 

quy định pháp luật góp phần phát triển đội ngũ chuyên gia, nhân tài của ngành Tư 

pháp. 

Về giải pháp phát triển các cơ sở đào tạo, đội ngũ giảng viên và đổi mới nội 

dung, phương pháp đào tạo nhân lực 

* Về mở rộng quy mô kết hợp nâng cao chất lượng đào tạo luật 
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Tổng quy mô đào tạo năm 2015 của Trường Đại học Luật Hà Nội là khoảng 

15.000 sinh viên, trong đó: 9.616 sinh viên hệ đại học chính quy, khoảng 4.400 học 

viên hệ đại học vừa học vừa làm, 708 học viên cao học và 144 nghiên cứu sinh. 

Thực hiện Quyết định số 549/QĐ-TTg, Trường Đại học Luật Hà Nội đã rà 

soát, cập nhật kiến thức mới và chỉnh lý hệ thống giáo trình hiện có, bước đầu đã 

chuẩn hóa được nội dung và sự tương thích giữa giáo trình của các môn học. Chương 

trình đào tạo mới được thiết kế theo hướng tinh gọn, thiết thực, phù hợp với nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ và liên thông về 

chương trình giữa các chuyên ngành, các hệ đào tạo. Cụ thể như sau: Trường Đại 

học Luật Hà Nội đã phát triển thêm mã ngành đào tạo mới là Tiếng Anh pháp lý, đã 

xây dựng và ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học luật chất lượng cao, 

trong đó có khoảng 25% tổng số tín chỉ giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh; tăng 

cường trang bị kiến thức thực tiễn cho các sinh viên theo yêu cầu của các vị trí việc 

làm, các môn kỹ năng được giảng dạy theo hồ sơ các vụ việc đã được giải quyết 

trong thực tiễn. Trên cơ sở Chương trình đào tạo trình độ đại học luật hệ chính quy, 

Trường đang rà soát để chỉnh lý đồng bộ các chương trình đào tạo cử nhân luật văn 

bằng 2 (chính quy, vừa làm vừa học), chương trình đào tạo cử nhân luật văn bằng 1 

hệ vừa làm vừa học. Trường cũng đã xây dựng, ban hành các chương trình đào tạo 

trình độ thạc sỹ luật của tất cả các chuyên ngành với Chương trình định hướng 

nghiên cứu và Chương trình định hướng ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của người 

học. Bên cạnh đó, Trường đã hoàn thành Đề án đào tạo liên thông từ trung cấp lên 

đại học luật và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án, trong năm 2016, 

Trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh và tổ chức thi tuyển khóa 1. 

Như vậy, kết quả mở rộng quy mô kết hợp nâng cao chất lượng đào tạo luật 

của Trường Đại học Luật Hà Nội so với mục tiêu của Quyết định số 549/QĐ-TTg đề 

ra đang được từng bước thực hiện theo yêu cầu, trong nguồn lực hiện có, đã ưu tiên 

đào tạo đại học văn bằng 2, thạc sĩ và tiến sĩ, kết hợp nâng cao chất lượng đào tạo đại 

học hệ vừa làm vừa học. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, 

tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực 

thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và 

giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn 

nghiên cứu khoa học; nâng cao số lượng hệ vừa học vừa làm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của xã hội.  

Triển khai Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các 

chức danh tư pháp”, Học viện Tư pháp thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều 

chỉnh các chương trình đào tạo chức danh tư pháp hàng năm cho phù hợp với sự 

thay đổi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu nghề nghiêp đặt ra theo hướng 

tăng cường các hoạt động kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Trong hơn 02 năm thực 
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hiện Chương trình hành động, có 04 chương trình được xây dựng mới gồm: chương 

trình đào tạo nghề luật sư 12 tháng, chương trình đào tạo nghề công chứng 12 

tháng, chương trình đào tạo nghề thừa phát lại, chương trình đào tạo luật sự phục 

vụ hội nhập kinh tế quốc tế.  

Đối với các trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp, ngày 02/11/2010, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 2663/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình 

khung đào tạo trình độ trung cấp ngành Pháp luật, gồm 06 môn học chung theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các Trường Trung cấp chuyên nghiệp, 13 

môn học chuyên môn luật và 11 môn học nghiệp vụ, theo đó, năm 2011, Bộ Tư 

pháp đã giao Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột nhiệm vụ biên soạn các giáo 

trình để dùng chung cho các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ. 

Qua thực tiễn giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ và do các 

quy định của pháp luật có nhiều thay đổi theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, để 

tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo trình đào tạo trình độ trung cấp luật với mục tiêu 

nâng cao chất lượng đào tạo, ngày 15/7/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương 

trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Pháp luật làm cơ sở cho 

các Trường Trung cấp Luật xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình 

đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

* Về phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên  

Xác định đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định đến sự phát triển, chất 

lượng giáo dục của Nhà trường. Do vậy, các Trường đang áp dụng đồng bộ các giải 

pháp như: tuyển dụng mới, phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, ký hợp đồng 

làm việc hoặc kéo dài thời gian làm việc cho các giảng viên đủ tuổi nghỉ hưu.  

Cụ thể như sau: Trường Đại học Luật Hà Nội, hiện nay có 309 giảng viên, 

trong đó có 03 Giáo sư, 37 Phó giáo sư, 72 tiến sỹ, 156 thạc sỹ, 41 cử nhân và 10 

giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao, có học hàm giáo sư, phó giáo sư, 

học vị tiến sỹ (2 Phó giáo sư, 8 tiến sỹ). Trường cũng chủ động xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý phù hợp với 

yêu cầu và quy mô phát triển trong từng giai đoạn, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng lý luận 

chính trị, chuyên môn luật, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ cán 

bộ, giảng viên cơ hữu; khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên trẻ học cao học, 

làm nghiên cứu sinh ở trong nước và nước ngoài. Năm 2014, Trường đã tuyển mới 

được 30 giảng viên. Đồng thời, khuyến khích các giảng viên, các chuyên gia pháp lý 

có học hàm, học vị cao đến tuổi nghỉ hưu tham gia đóng góp cho sự nghiệp đào tạo 

của Trường thông qua cơ chế kéo dài thời gian công tác và hợp đồng làm việc dài 

hạn hoặc phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, kết hợp tinh giản đội ngũ chuyên 

viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Trường. 
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Ngoài các giải pháp nêu trên để phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu tại các 

cơ sở đào tạo, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các Trường Trung cấp Luật tích cực phát 

triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng. Căn cứ nhu cầu thực tế, các Trường đã mời 

giảng viên thỉnh giảng là người có trình độ, có kinh nghiệm thực tế, có phương 

pháp sư phạm của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các cơ sở đào 

tạo trên địa bàn, các đơn vị chức năng thuộc Bộ và đặc biệt đã hợp đồng thỉnh 

giảng với cộng tác viên các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự, Công an, Tòa án, 

Kiểm sát,… trên địa bàn nhằm giải quyết nhu cầu đào tạo tại chỗ. Các Trường đã 

lập danh sách, phê duyệt danh sách và hàng năm tổ chức tọa đàm, trao đổi cập nhật 

thông tin, thậm chí tổ chức bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho giảng viên thỉnh 

giảng. Các cơ quan quản lý giảng viên thỉnh giảng đều tạo điều kiện cho họ cộng 

tác với Trường, vừa tạo điều kiện trong hoạt động tại cơ quan và các Trường cũng 

quan tâm chế độ đãi ngộ về vật chất cho họ. Do vậy, các Trường Trung cấp Luật 

thuộc Bộ đều đã xây dựng được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đông đảo, có chất 

lượng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Cùng với đội ngũ giáo viên cơ hữu, 

các Trường sử dụng kết hợp với giảng viên thỉnh giảng đã đảm bảo 100% khối 

lượng chương trình đào tạo và chất lượng ngày càng nâng cao. 

Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý đã được các giảng viên của các Trường 

đặc biệt quan tâm, chú trọng đã dành nhiều ưu đãi để phát triển năng lực nghiên cứu 

của đội ngũ giảng viên, thông qua nhiều hình thức hoạt động cụ thể nhằm tạo môi 

trường cho giảng viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau và kinh nghiệm nước ngoài, tiếp 

xúc và trao đổi quan điểm nghiên cứu với học giả nước ngoài để nâng cao sự tự tin 

của bản thân. Hơn nữa, các Trường khuyến khích giảng viên trẻ mạnh dạn đăng ký 

chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hoặc ít nhất là cùng tham gia nghiên 

cứu với các giảng viên có thâm niên khác với mục đích luyện tập cho giảng viên trẻ 

khả năng nghiên cứu và quản lý khoa học. 

 Các hoạt động nghiên cứu khoa học được thực hiện bằng nhiều hình thức 

khác cụ thể như: tham gia chủ trì hoặc cộng tác thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp 

Nhà nước độc lập, các đề tài khoa học cấp Bộ và đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức 

được nhiều hội thảo các cấp ở trong và ngoài nước với những chủ đề thời sự, thiết 

thực, thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, đặc biệt đã chủ trì 

hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm góp 

ý Dự thảo Hiến pháp và việc triển khai thực hiện Hiến pháp sau khi Quốc hội thông 

qua. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên các Trường cũng có hàng trăm bài viết được 

đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và tạp chí nước ngoài, nhiều giảng viên tham 

gia các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Tư pháp và các bộ, 

ngành khác được phân công chủ trì.  

Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc rà soát, hoàn thiện hệ thống giáo 

trình, bài giảng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch viết mới, chỉnh lý giáo trình, tập 
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bài giảng và tiến hành một loạt các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc 

xây dựng và triển khai các đạo luật lớn của quốc gia. 

Đặc biệt, việc thành lập, phát triển các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu 

thuộc trường, có năng lực thực hiện các đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu khoa 

học quan trọng về nhà nước và pháp luật liên quan đến Chiến lược cải cách tư pháp 

và các hoạt động tư pháp cũng là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường. Cụ thể là: Trường Đại học Luật 

Hà Nội đã thành lập Viện Luật so sánh và đang áp dụng các giải pháp phát triển Viện 

thành trung tâm nghiên cứu uy tín, có năng lực thực hiện các đề tài, chương trình, dự 

án nghiên cứu khoa học quan trọng. Ngoài ra, Trường còn có 2 trung tâm nghiên cứu 

pháp luật nước ngoài là Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu pháp luật Nhật Bản, Trung 

tâm Pháp luật Đức và tại các khoa chuyên môn có các trung tâm nghiên cứu về các 

lĩnh vực pháp luật khác nhau như: Trung tâm Luật Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Pháp 

luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Trung tâm Pháp luật ASEAN…,  

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp 

đã áp dụng cơ chế thi tuyển giảng viên rộng rãi để lựa chọn những người có năng 

lực, trình độ; ưu tiên tuyển dụng những người đã tốt nghiệp ở nước ngoài, thông 

thạo ngoại ngữ, có thể giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên; tăng cường đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu bằng cách 

tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ đi học cao học, nghiên cứu sinh ở trong nước 

và nước ngoài, nhất là ở các nước phát triển và có chính sách hỗ trợ hợp lý đối với 

những người đi học thạc sĩ hoặc nghiên cứu sinh (từ năm 2011 đến năm 2015, Bộ 

Tư pháp đã cử 14 giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội đi học thạc sỹ, tiến sỹ 

tại các nước như: Mỹ, Úc, CHLB Đức, Vương quốc Bỉ....); khuyến khích giảng 

viên, nhất là các giảng viên trẻ tham gia vào hoạt động xây dựng, phản biện chính 

sách, pháp luật, tham gia hoạt động tư vấn và thực hành nghề luật để có thêm kiến 

thức thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý 

luận chính trị và nghiệp vụ cho giảng viên, thường xuyên mở các khoá học về 

phương pháp giảng dạy, ngoại ngữ, tin học tại trường để nâng cao trình độ cho 

giảng viên.  

Về giải pháp hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực 

Hàng năm, Bộ Tư pháp đều tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước 

ngoài cho công chức, viên chức hoặc mời giảng viên, chuyên gia nước ngoài tham 

gia đào tạo trong nước nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp đáp ứng yêu 

cầu hội nhập. 

Ngoài ra, Bộ Tư pháp rất chú trọng việc đàm phán, ký kết các thỏa thuận, 

chương trình, kế hoạch, hoạt động hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, hầu hết các 

điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Bộ Tư pháp và đối tác nước ngoài đều có 
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nội dung hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực hoặc tăng cường năng lực cho cán bộ, 

chức danh trong ngành Tư pháp. Trong quá trình quản lý các chương trình, dự án 

hợp tác do Bộ Tư pháp là cơ quan chủ quản, Bộ Tư pháp đã đưa những hoạt động 

phù hợp hỗ trợ công tác đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư 

pháp và các cơ sở đào tạo khác thuộc Bộ vào Kế hoạch hoạt động hàng năm của dự 

án. 

Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao 

chất lượng hợp tác, trao đổi trong đào tạo cán bộ pháp luật ở trong và ngoài nước. 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp đã có quan hệ hợp tác với hơn 20 

cơ sở đào tạo luật của nước ngoài. Hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra dưới nhiều 

hình thức phong phú, đa dạng, tiếp nhận và thu hút sinh viên quốc tế đến học tập. 

Hiện nay, ngoài sinh viên quốc tế được tiếp nhận theo diện Hiệp định của Chính 

phủ, Trường Đại học Luật Hà Nội còn thu hút được sinh viên đến từ Lào, Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ theo học các chương trình dài hạn, ngắn hạn 

bằng con đường tự túc kinh phí. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp 

cũng hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào tào nguồn nhân lực pháp luật cho các nước 

bạn Lào, Cam-pu-chia. 

Về giải pháp đảm bảo vốn cho phát triển nhân lực 

Xác định nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo là nhiệm 

vụ cấp thiết nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo, thực hiện Đề án tổng thể “Xây 

dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”, Trường Đại học 

Luật Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng cơ sở 2 tại thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện nay, Trường đang tích cực triển khai để đảm bảo tiến độ 

của Đề án.  

Thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào 

tạo các chức danh tư pháp”, Học viện Tư pháp đang tiếp tục triển khai Dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở của Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến công 

trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian tháng 8/2017. 

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, 

Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã khánh 

thành giai đoạn 1 và đang triển khai xây dựng giai đoạn 2, Trường Trung cấp Luật 

Tây Bắc đã khởi công giai đoạn 1 của Dự án xây dựng trường với mục tiêu nhanh 

chóng hoàn thiện và đưa vào hoạt động để đáp ứng các nhu cầu của công chức, 

viên chức, học sinh. 

4.2. Những tồn tại, hạn chế  
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Đội ngũ giáo viên các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ còn thiếu so với yêu 

cầu, chưa đáp ứng được tỷ lệ học sinh/giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (30 học sinh/giáo viên). Nguyên nhân là do: Chỉ tiêu biên chế từ năm 2012 

không tăng. Đội ngũ giáo viên chủ yếu tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nên chưa có 

nhiều kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tiễn cũng phần nào ảnh hưởng đến 

chất lượng giảng dạy, đặc biệt là các môn học nghiệp vụ. Các Trường vẫn phải sử 

dụng giảng viên thỉnh giảng dẫn đến khó khăn trong việc giám sát, quản lý và đảm 

bảo chất lượng đào tạo. Giáo viên kiêm chức của địa phương được mời giảng dạy 

tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ không có phương pháp sư phạm, dẫn đến 

tình trạng khó truyền đạt nội dung bài giảng đến học sinh. Trong khi đó, các 

Trường đang nghiên cứu và áp dụng cơ chế song giảng, giáo viên cơ hữu giảng dạy 

lý thuyết, giáo viên thỉnh giảng giảng dạy và hướng dẫn nghiệp vụ để khắc phục 

tình trạng giáo viên còn yếu về kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đưa giáo viên đi 

thực tế tại chính quyền cơ sở để nắm bắt thực tiễn liên quan đến lĩnh vực giảng dạy. 

Trường Đại học Luật Hà Nội chưa thành lập Hội đồng Trường theo quy định 

của Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học, chưa thành lập được Phân hiệu của 

Trường Đại học Luật Hà Nội tại Buôn Ma Thuột. 

Học viện Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Chương trình khung đào tạo 

chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, tuy nhiên, Pháp lệnh đào tạo một 

số chức danh tư pháp chưa được Quốc hội thông qua. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của các Trường vẫn chưa có tính ứng dụng 

cao, chưa có sự gắn kết mạnh mẽ để giải quyết được nhiều các vấn đề của thực tiễn. 

Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, nhất là cấp Nhà nước và cấp Bộ còn ít, 

chưa tương xứng với năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên 

các Trường nhất là Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu so với nhu cầu mở rộng quy mô đào tạo 

hiện tại, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có chất lượng cao còn ít, chưa tương xứng với 

chất lượng, tiến độ công việc và vị trí, hướng phát triển của các Trường. 

4.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

Kinh phí được cấp khó khăn nên việc đầu tư cho hoạt động đào tạo và nâng 

cao chất lượng đào tạo còn chưa được triển khai đồng bộ. 

Chính sách về nghiên cứu khoa học hiện nay đối với các cơ sở giáo dục còn 

nhiều hạn chế, chưa được quan tâm đầu tư kinh phí đúng mức cũng như chưa thực 

hiện được cơ chế tự chủ dẫn đến việc triển khai gặp nhiều khó khăn, phần lớn từ 

nguồn ngân sách từ các Bộ chủ quản. Một bộ phận cán bộ, giảng viên chưa thực sự 

nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học, không tự giác và tích cực nghiên cứu, 

tìm tòi hoặc đề xuất các ý tưởng khoa học chất lượng, vì vậy, thời gian dành cho 
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nghiên cứu khoa học bị ảnh hưởng khiến cho hoạt động nghiên cứu chung chưa phát 

triển.  

Hiện nay các Trường đều chưa có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đa dạng 

hoá nguồn thu và tự chủ về tài chính, nguồn thu chủ yếu của Trường vẫn là từ đào 

tạo hệ chính quy nên kinh phí đầu tư vẫn còn hạn chế. 

Kinh phí đầu tư cho hoạt động hợp tác quốc tế của các Trường còn hạn chế, 

phần lớn ưu tiên cho các hoạt động hội thảo, hội nghị, nghiên cứu ở nước ngoài, 

chưa đầu tư xứng đáng vào việc tìm kiếm dự án hợp tác; các cơ chế hợp tác vẫn chưa 

được đổi mới theo hướng tích cực, chủ động, tự chủ, chưa đưa hoạt động hợp tác đi 

vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên cơ sở khai thác tiềm năng và thế mạnh mỗi 

bên, chưa đa dạng hóa các hình thức hợp tác.  

4.4. Giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

Về công tác đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và đánh 

giá kết quả học tập  

- Về đào tạo các chức danh tư pháp 

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư 

pháp”, Học viện Tư pháp cần đẩy mạnh triển khai đào tạo các chức danh tư pháp 

theo hướng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề đến năm 2020. 

Học viện Tư pháp trong thời gian tới cần đổi mới phương thức tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo theo nhu cầu như luật sư, công chứng viên, đấu giá viên, 

chấp hành viên, thẩm tra viên thi hành án dân sự, thư ký thi hành án theo hướng 

linh hoạt nhằm mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu về thời gian, tiến trình và 

khả năng của người học. 

Đến năm 2020, Học viện Tư pháp sẽ chuyển đổi toàn bộ chương trình đào 

tạo từ niên chế sang hình thức tín chỉ, trong đó chú trọng tính liên kết trong các 

chương trình đào tạo chức danh tư pháp, đặc biệt là đào tạo chung ba chức danh 

Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư.  

Ngoài ra, Học viện Tư pháp cần chủ động triển khai xây dựng các chương 

trình đào tạo mới như thừa phát lại, quản tài viên, trọng tài viên, hộ tịch viên và 

nghiên cứu việc mở mã ngành đào tạo cử nhân, thạc sỹ luật định hướng ứng dụng kết 

hợp đào tạo các nghề tư pháp nhằm định hướng nghề nghiệp cũng như tiết kiệm thời 

gian, kinh phí cho người học. 

- Về đào tạo luật trình độ đại học và sau đại học 

Việc đổi mới và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà 

Nội phải phát huy được các thế mạnh của Trường, phục vụ việc thực hiện các mục 
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tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp như: chương trình đào tạo theo 

phương châm thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 

quốc tế; một số chuyên ngành đào tạo theo hướng bám sát và đáp ứng yêu cầu nghề 

nghiệp trong ngành Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Thi hành án, các cơ quan nhà 

nước và các tổ chức hành nghề tư pháp; đào tạo cử nhân luật chất lượng cao, tạo 

nguồn tuyển dụng cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, góp phần phát triển đội 

ngũ chuyên gia pháp luật đạt trình độ quốc tế của đất nước; thí điểm tiếp nhận một 

số chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài cùng với chuyển giao công nghệ 

đào tạo và đội ngũ giáo sư nước ngoài đến trực tiếp giảng dạy tại Trường. 

Hoàn thiện phương pháp đào tạo, tăng cường tính thực tiễn trong hoạt động 

đào tạo: tiếp tục thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ứng dụng triệt để các 

phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm; lồng ghép kiến thức 

thực hiện, rèn luyện kỹ năng vào nội dung từng môn học; đào tạo theo hướng giảm 

mạnh thời lượng các giờ giảng lý thuyết, tăng thời lượng các giờ thảo luận và tự 

học, tự nghiên cứu của sinh viên; vận hành hiệu quả hệ thống phòng học thực hành, 

phòng diễn án để sinh viên sớm tiếp cận với thực tiễn; cộng tác chặt chẽ với các cơ 

quan tư pháp, các tổ chức tư vấn pháp luật, văn phòng luật sư để đưa sinh viên đến 

thực tập, tìm hiểu thực tế. 

- Về đào tạo luật trình độ trung cấp 

Thực hiện Quyết định số 1528/QĐ-BTP ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên 

nghiệp ngành Pháp luật, các trường trung cấp luật cần xây dựng nội dung chương 

trình, giáo trình đào tạo trung cấp luật phù hợp với khung chương trình đào tạo, 

trong đó có đối tượng học sinh Lào trong năm 2017. 

Trong thời gian tới, các Trường Trung cấp Luật cần tích cực điều chỉnh lại 

chương trình đào tạo cho hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội trong việc đào 

tạo nguồn nhân lực đổi mới hình thức tổ chức đào tạo của Trường phù hợp với 

ngành, nghề đào tạo thông qua hình thức liên kết, phát huy thế mạnh của Trường; 

huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan  hành chính, đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo, đáp ứng thiết 

thực yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp xã hội. 

Về phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ 

quản lý giáo dục  

Thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước đối với công chức, viên chức; 

xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng 

cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề 

án Đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng về 

giảng dạy tại các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ từ năm 2016 - 2020. 
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Xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đảm bảo cả về chất lượng và số 

lượng, góp phần vào công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo trong các cơ 

sở thuộc Bộ Tư pháp đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 

đội ngũ giảng viên, giáo viên cơ hữu chắc về chuyên môn, mạnh về kiến thức thực 

tế, kỹ năng mềm và khả năng ngoại ngữ, tin học. 

Về công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo  

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo, trong thời gian tới nghiên 

cứu để tiến tới các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp từng bước hoạt động theo cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Về công tác đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo 

Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, giảng viên để 

sắp xếp, bố trí hợp lý, đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 

cấu, chuẩn về trình độ.  

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh với các hình thức đa dạng, tham khảo và xây 

dựng các phương pháp quản lý giáo dục hiệu quả để đảm bảo chất lượng dạy và 

học trong các trường. 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong giai đoạn 2017 - 2020, Bộ Tư pháp 

sẽ tiếp tục chủ trì, chỉ đạo các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ tiến hành nhiệm vụ 

Đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo luật theo hướng 

chuyển từ đào tạo chuyên nghiệp sang đào tạo nghề nghiệp. 

Về tăng cường cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo 

Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục chỉ đạo Trường Đại học Luật Hà 

Nội và các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật 

chất, đưa vào sử dụng đúng thời hạn, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, quy mô 

tuyển sinh của các trường. 

Về chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong 

giáo dục, đào tạo  

Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố các mối quan hệ hợp tác quốc 

tế sẵn có, kết hợp mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

các tổ chức quốc tế khác; ưu tiên hợp tác với các cơ sở đào tạo luật có danh tiếng 

của các nền giáo dục phát triển trên thế giới; tranh thủ cơ hội để tiếp cận và nhận 

chuyển giao công nghệ giáo dục tiên tiến, hiện đại.  

III. Một số đề xuất, kiến nghị  

1. Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nội vụ 
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- Quan tâm xem xét để phân bổ thêm biên chế cho các nhiệm vụ mới của Bộ 

được giao hoặc cho phép chuyển đổi biên chế từ viên chức sang công chức trong 

quá trình thực hiện tinh giản biên chế của Ngành trong bối cảnh chức năng, nhiệm 

vụ của Bộ Tư pháp ngày càng được tăng thêm với yêu cầu cao về chất lượng và 

tiến độ thực hiện nhưng biên chế còn nhiều khó khăn, bất cập, chưa tương xứng. 

- Hướng dẫn cụ thể các vị trí việc làm chỉ cần trình độ trung cấp Luật. 

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét và 

phân bổ thêm nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và ngoài nước tạo 

điều kiện cho Bộ Tư pháp tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 

công chức, viên chức Bộ Tư pháp, công chức hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự 

các địa phương ngang tầm nhiệm vụ. 

2. Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Có biện pháp kiểm soát chất lượng đào tạo nhân lực pháp luật: thẩm định 

chặt chẽ điều kiện mở mã ngành đào tạo luật, không cho phép các cơ sở đào tạo 

không có năng lực mở mã ngành đào tạo luật, các mã ngành gần với mã ngành luật 

như: Dịch vụ pháp lý, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế - luật, Quản 

trị - luật, tránh gây lãng phí cho xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; kiểm 

soát chặt việc đánh giá chất lượng đào tạo (đánh giá trong và đánh giá ngoài), công 

bố công khai kết quả đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo pháp luật.    

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ 

hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc thực hiện chương trình 

hành động để tạo cơ sở pháp lý cho các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện việc xây 

dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí 

Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, Học viện Tư pháp 

thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp và nâng cao chất lượng đào tạo 

trung cấp Luật. 

- Phối hợp Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ 

chức, chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo 

cán bộ pháp luật và các chức danh tư pháp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo 

cử nhân luật, đào tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp 

ứng yêu cầu của tình hình mới theo định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp; 

tổng kết hoạt động đào tạo pháp luật và bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư pháp, kịp 

thời đề xuất việc kiểm soát chất lượng và điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở đào tạo 

cán bộ pháp luật; hoàn thiện quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các chức danh tư 

pháp theo Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPT của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp 



Trung uang va Chuang trinh s6 1087 -CTr/NCSDCP vS Chuang trinh tn;mg tam 
cong tac cai each tu phap giai do~n 2016- 2021 cua Ban Can SlJ Dang Chinh phil. 

3. B9 Tu phap dS nghi B9 KS ho~ch va D~u tu, B9 Tai chinh 

- Do yeu c~u c~p bach vS ca sa v~t ch~t dS nghi uu tien t~p trung c~p kinh phi 
cho cac C(J sa dao t~o thUQC B9 Tu phap d~c bi~t la Truemg D~i hQC Lu~t Ha N9i de 
xay dlJllg trv sa, giang duemg nhu da xac dinh trong DS an de Truemg nhanh chong 
trien khai va dua vao sir d\lllg cac cong trinh xay dlJllg dap Un.g yeu c~u cua m9t 
truemg d~i h9c trQng diem dao t~o can b9 vS phap lu~t. 

- C~p ngu6n kinh phi de B9 Tu phap trien khai cac nhi~m V\1 trong Quy 
ho~ch phat trien nhan lvc nganh Tu phap giai do~n 2011 - 2020 chua thvc hi~n 
trong giai do~n 2011 - 2015 nhu nhi~m vv: xay d\!llg trang web rieng vs nhan Ivc 
nganh Tu phap ... 

Tren day la Bao cao sa kSt 05 nfun thvc hi~n ChiSn luqc, Quy ho~ch phat 
trien nhan lvc Vi~t Nam va Quy ho~ch phat trien nhan lvc nganh Tu phap giai do~n 
2011 - 2020 cua BQ Tu phap, kinh gui BQ KS ho~ch va D~u tu nghien CUu, t6ng 
hqp./~ 

NO'i nh~n: 
- B9 truemg (d~ bao cao); 
- B9 K~ ho~ch va DAu tu; 
- Luu: VT, TCCB. 

Le Ti~n Chau 
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Chƣơng trình Tài liệu

1 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp 

huyện

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện Quyết định số 

483/QĐ-BTP ngày 

09/4/2011

2 Bồi dưỡng kiến thức văn thư, lưu trữ và 

tài chính – kế toán

Bồi dưỡng kiến thức văn thư, lưu trữ và 

tài chính – kế toán

3 Bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho 

giảng viên

Bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho 

giảng viên

4 Bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp Bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp

5 Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành 

án dân sự 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án 

dân sự 

1 Đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã, thị trấn các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khu vực đồng 

bằng và khu vực miền núi

 Đào tạo, bồi dưỡng công chức Tư pháp - 

Hộ tịch xã, thị trấn các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khu vực đồng 

bằng và khu vực miền núi

Quyết định số 

454/QĐ-BTP, 

455/QĐ-BTP ngày 

19/3/2012

2 Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên 

cao cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên 

cao cấp

3 Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên 

trung cấp

Bồi dưỡng nghiệp vụ Chấp hành viên 

trung cấp

4 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật phục vụ 

hội nhập quốc tế

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật phục vụ 

hội nhập quốc tế

5 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật phục vụ 

giải quyết tranh chấp về thương mại và 

đầu tư quốc tế

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật phục vụ 

giải quyết tranh chấp về thương mại và 

đầu tư quốc tế

6 Tập huấn về công tác tương trợ tư pháp Tập huấn về công tác tương trợ tư pháp

7 Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế theo quy 

định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 

và quán triệt nội dung một số văn bản 

mới ban hành

Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế theo quy 

định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 

và quán triệt nội dung một số văn bản 

mới ban hành

BỘ TƢ PHÁP

THỐNG KÊ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƢỠNG                                            

GIAI ĐOẠN 2011-2015 CỦA BỘ TƢ PHÁP

Stt Năm 2011 QĐ ban hành 

Năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-BTP ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp)



8 Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

9 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

10 Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 

1 Kỹ năng đàm phán thỏa thuận hợp đồng 

quốc tế; Lớp bồi dưỡng về các vấn đề 

cần chú ý trong cấp ý kiến pháp lý

Kỹ năng đàm phán thỏa thuận hợp đồng 

quốc tế; Lớp bồi dưỡng về các vấn đề 

cần chú ý trong cấp ý kiến pháp lý

2 Kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật

Kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật

3 Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về giao 

dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo 

đảm và tập huấn các văn bản mới

Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về giao 

dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo 

đảm và tập huấn các văn bản mới

4 Bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính 

sách; kỹ năng soạn thảo văn bản, đánh 

giá tác động văn bản; kỹ năng thẩm 

định văn bản quy phạm pháp luật; kỹ 

năng hợp nhất văn bản quy phạm pháp 

luật 

Bồi dưỡng kỹ năng phân tích chính 

sách; kỹ năng soạn thảo văn bản, đánh 

giá tác động văn bản; kỹ năng thẩm định 

văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng 

hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 

5 Bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại Bồi dưỡng nghiệp vụ thừa phát lại

6 Bồi dưỡng kỹ năng thi hành án dân sự Bồi dưỡng kỹ năng thi hành án dân sự

7 Bồi dưỡng ngạch thư ký thi hành án 

dân sự

Tài liệu bồi dưỡng ngạch thư ký thi 

hành án dân sự

Quyết định số 

2476/QĐ-BTP 

ngày 04/10/2013 

8 Bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung 

cấp 

Quyết định số 

3098/QĐ-BTP 

ngày 23/12/2013 

1 Bồi dưỡng pháp luật ASEAN 

của ngành Tư pháp

Quyết định số 

2762/QĐ-BTP 

ngày 20/10/2014

2 Bồi dưỡng chức danh công chức Tư 

pháp - Hộ tịch phường, thị trấn

Bồi dưỡng chức danh công chức Tư 

pháp - Hộ tịch phường, thị trấn

Quyết định số 

3537/QĐ-BTP 

ngày 30/12/2014

3 Bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung 

cấp

4 Kỹ năng thẩm định văn bản QPPL Kỹ năng thẩm định văn bản QPPL

5 Tập huấn xử lý vi phạm hành chính Tập huấn xử lý vi phạm hành chính

Năm 2014

Năm 2013



6 Kỹ năng quản lý lãnh đạo cho Cục 

trưởng

Kỹ năng quản lý lãnh đạo cho Cục 

trưởng

7 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, quốc tịch

8 Tập huấn kỹ thuật pháp điển Tập huấn kỹ thuật pháp điển

9 Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý 

cho Vụ trưởng và tương đương

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 

Vụ trưởng và tương đương

10 Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử lý vi 

phạm hành chính cho cán bộ Hải quan

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử lý vi 

phạm hành chính cho cán bộ Hải quan

11 Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử lý vi 

phạm hành chính cho cán bộ Thuế

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử lý vi 

phạm hành chính cho cán bộ Thuế

12 Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và quản 

trị doanh nghiệp 

Bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế và quản 

trị doanh nghiệp 

13 Bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho Chi 

cục trưởng

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm cho Chi 

cục trưởng

Quyết định số 

3148/QĐ-BTP 

ngày 21/11/2014

14 Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử phạt 

vi phạm hành chính

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử phạt 

vi phạm hành chính

1 Tài liệu bồi dưỡng pháp luật ASEAN 

của ngành Tư pháp

Quyết định số 

1010/QĐ-BTP 

ngày 29/5/2015

2 Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cho công 

chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

Quyết định số 

2271/QĐ-BTP 

ngày 30/12/2015

3 Bồi dưỡng cho Phó Vụ trưởng và tương 

đương

Bồi dưỡng cho Phó Vụ trưởng và tương 

đương

4 Kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý Kỹ năng nghiên cứu khoa học pháp lý

5 Đào tạo về chính sách đối ngoại và kỹ 

năng đối ngoại

Đào tạo về chính sách đối ngoại và kỹ 

năng đối ngoại

6 Tập huấn việc thực hiện Luật Hộ tịch Tập huấn việc thực hiện Luật Hộ tịch 

7 Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 

đất đai

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và giải quyết 

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai

8 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ 

năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế 

cho cán bộ của Tổng công ty Tân cảng 

Sài Gòn

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, 

nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán 

bộ của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Năm 2015



9 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp 

vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị 

nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho 

doanh nghiệp

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp 

vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị 

nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho 

doanh nghiệp

10 Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ 

năng tham gia tranh tụng, giải quyết 

khiếu kiện cho công chức ngành Hải 

quan

Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng 

tham gia tranh tụng, giải quyết khiếu 

kiện cho công chức ngành Hải quan

11 Bồi dưỡng nghề công chứng Bồi dưỡng nghề công chứng Quyết định số 

1697/QĐ-BTP 

ngày 23/9/2015

12 Bồi dưỡng luật sư Bồi dưỡng luật sư

13 Bồi dưỡng Trợ giúp viên pháp lý chính Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Quyết định số 

2247/QĐ-BTP 

ngày 25/12/2015

14 Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch Quyết định số 

2247/QĐ-BTP 

ngày 25/12/2015



 

 

BỘ TƯ PHÁP 

 

 

Số:    236 /BC-BTP 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Hà Nội,  ngày 25 tháng 12  năm  2012       

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng 

nhân lực theo yêu cầu tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam  

thời kỳ 2011 - 2020  

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  
 

Ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 579/QĐ-

TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 (sau 

đây gọi tắt là Quyết định số 579), trong đó đã giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp 

với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo rà soát hệ thống văn bản pháp lý 

về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực (nhằm loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp 

lý của hệ thống và kiến nghị giải pháp khắc phục) trình Chính phủ (nhiệm vụ 

thứ 12 phần I Chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển nhân lực 

Việt Nam thời kỳ 2011-2020). Sau khi triển khai thực hiện, Bộ Tư pháp xin báo 

cáo Chính phủ những nội dung chính sau: 

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ RÀ SOÁT  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 579, ngày 16/3/2012, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 443/QĐ-BTP ban hành “Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg 

ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân 

lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 443). Kế 

hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu rà soát; đối tượng, phạm vi rà soát; nội dung 

công việc; trách nhiệm tổ chức thực hiện và việc tổ chức thực hiện. 

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, ngày 16/3/2012, Bộ Tư pháp có Công 

văn số 2083/BTP-KTrVB về việc rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, 

quản lý và sử dụng nhân lực theo yêu cầu tại Quyết định số 579 gửi các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Bộ) và đề nghị các Bộ trên cơ sở Quyết định 

số 579 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát của Bộ 

Tư pháp và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiến hành rà soát 

toàn bộ các văn bản pháp lý (bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật và văn 

bản pháp lý khác) về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực được ban hành từ 

trước đến nay. Thời hạn gửi báo cáo là chậm nhất ngày 15/7/2012. 
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II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ 

Tính đến hết ngày 07/12/2012, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo của 

22/22 Bộ.  

Theo Báo cáo của các Bộ, kết quả rà soát được tổng hợp như sau (chi tiết 

Phụ lục 1):  

- 14/22 Bộ qua rà soát đã có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế 

văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, gồm: Bộ Công an; Bộ Giao 

thông vận tải; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và 

Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tài chính; 

Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước; 

- 12/22 Bộ kiến nghị ban hành văn bản mới về phát triển, quản lý và sử 

dụng nhân lực, gồm: Bộ Công an; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; 

- 08/22 Bộ không kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế văn bản về 

phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền 

thông; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ;  

- 10/22 Bộ không ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban 

hành văn bản mới về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, gồm: Bộ Quốc 

phòng; Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra 

Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ. 

Tổng số văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực được rà soát 

theo báo cáo của các Bộ là 2044 văn bản, trong đó: 

- Phát hiện 453 văn bản hết hiệu lực (chiếm 22,16%) (chi tiết Phụ lục 1); 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 281 văn bản (chiếm tỷ lệ 

17,66% số văn bản đang còn hiệu lực) (chi tiết Phụ lục 2); 

- Đề nghị ban hành mới 107 văn bản (chi tiết Phụ lục 3).  

III. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Một số nhận xét, đánh giá  

Sau khi nhận được Quyết định số 579 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 

định số 443, Công văn số 2083 của Bộ Tư pháp, nhìn chung các Bộ đã tích cực, 

chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát. Qua rà 

soát, các cơ quan đã tập hợp được nhiều văn bản có liên quan đến phát triển, 

quản lý và sử dụng nhân lực, đồng thời cũng phát hiện được số lượng lớn văn 
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bản hết hiệu lực thi hành, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp và kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới. Tuy nhiên, 

bên cạnh đó vẫn còn một số Bộ chưa gửi báo cáo đúng thời hạn hoặc có báo cáo 

nhưng nội dung sơ sài, chưa đảm bảo yêu cầu Kế hoạch. Cụ thể như sau: 

a) Về việc báo cáo kết quả rà soát  

Quyết định số 579 của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ thời gian nhiệm 

vụ xây dựng báo cáo rà soát hệ thống hóa văn bản pháp lý về phát triển, quản lý 

và sử dụng nhân lực phải hoàn thành là năm 2012. Vì vậy, tại Kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ rà soát theo quy định tại Quyết định số 579, Bộ Tư pháp đã xác 

định rõ nội dung công việc và tiến độ thực hiện. Theo đó, các Bộ có trách nhiệm 

tổ chức rà soát toàn bộ các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng 

nhân lực liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình và thời gian hoàn 

thành, gửi về Bộ Tư pháp là ngày 15/7/2012 để tổng hợp báo cáo Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư pháp đã có trao đổi, thông 

tin đến một số cơ quan, đã tích cực đôn đốc, nhưng một số cơ quan báo cáo còn 

chậm. Vì vậy, ngày 09/11/2012, Bộ Tư pháp tiếp tục có Công văn số 8958/BTP-

KTrVB đề nghị 07 Bộ chưa gửi báo cáo khẩn trương gửi kết quả rà soát về Bộ 

Tư pháp chậm nhất ngày 20/11/2012. Tính đến ngày 07/12/2012, Bộ Tư pháp đã 

nhận được báo cáo của 22/22 Bộ phải thực hiện rà soát theo yêu cầu.  

b) Về chất lượng công tác rà soát qua báo cáo 

Qua công tác rà soát, các cơ quan đã phát hiện được nhiều văn bản hết 

hiệu lực, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới 

đối với các văn bản không còn phù hợp hoặc chưa có pháp luật điều chỉnh. Việc 

kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hoặc ban hành mới các văn 

bản pháp quy là hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn hiện nay 

và gắn với chức năng quản lý nhà nước của nhiều Bộ, ngành.  

Các yêu cầu về rà soát văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực 

đã được Bộ Tư pháp nêu rõ trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 

443, nhưng việc tổ chức thực hiện của nhiều cơ quan vẫn chưa nhất quán. Cụ 

thể: Chưa đánh giá một cách đầy đủ về công tác phát triển, quản lý và sử dụng 

nhân lực, dẫn đến việc bỏ lọt văn bản thuộc đối tượng rà soát; việc lập các danh 

mục văn bản sau khi rà soát chưa bảo đảm các tiêu chí theo yêu cầu; một số kiến 

nghị xử lý đối với những văn bản không còn phù hợp của nhiều cơ quan không 

nêu lý do tại sao; phần lớn các báo cáo chưa đưa ra được những nhận định, đánh 

giá một cách tổng quát về hệ thống văn bản liên quan đến công tác phát triển, 

quản lý và sử dụng nhân lực. 

c) Về hệ thống văn bản, quy định liên quan đến yêu cầu rà soát 

Xác định nhân lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh chóng và bền 

vững của đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách, giải 

pháp để phát triển, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thể hiện rõ nét 
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nhất trong công tác giáo dục, đào tạo và an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, các cơ 

quan nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, quy định tạo khung pháp lý cơ bản, 

điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội liên quan đến phát triển, quản lý và sử 

dụng nhân lực.  

Các Bộ với tư cách là các cơ quan của Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác nhau đều có trách nhiệm thực hiện các 

chính sách, biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cũng như có 

chính sách, định hướng phát triển triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của mình. Do đó, hệ thống pháp lý hiện hành về phát triển, quản lý và 

sử dụng nhân lực có những đặc thù riêng, vừa có tính chất áp dụng chung như 

các quy định pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, giáo dục, đào tạo, các 

chế độ bảo hiểm xã hội... vừa có tính chất riêng biệt tùy thuộc vào từng nhóm 

đối tượng, lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan khác nhau như pháp luật 

về luật sư, báo chí, nghệ thuật, quản lý tài nguyên, môi trường... Theo đó, căn cứ 

vào chủ trương của Đảng, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các Bộ, ngành 

trong phạm vi quản lý của mình đều đã chủ động điều chỉnh và tham mưu cho 

các cơ quan nhà nước cấp trên có biện pháp điều chỉnh hệ thống pháp luật về 

phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhân lực của 

từng ngành, lĩnh vực nói riêng và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đối với nguồn 

nhân lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Như kết quả rà soát đã được các Bộ báo cáo, hiện nay, có hàng nghìn văn 

bản đã được ban hành về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của các Bộ, ngành. Do đó, các văn bản pháp lý không tránh 

khỏi sự lỗi thời, lạc hậu, mâu thuẫn, chồng chéo về nội dung điều chỉnh và nhiều 

vấn đề phát sinh chưa có pháp luật điều chỉnh. Thực trạng hệ thống văn bản 

pháp luật hiện hành liên quan đến phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực qua rà 

soát đã phát hiện có những nội dung bất hợp lý như tính thống nhất của hệ thống 

văn bản chưa bảo đảm; một số quy định chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, quản 

lý và sử dụng nhân lực. Những bất hợp lý này có một số nguyên nhân như: Tại 

những thời điểm nhất định, các cấp, các ngành chưa thực sự quan tâm đúng mức 

đến công tác phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực; công tác rà soát nhằm phát 

hiện ra những bất cập, khiếm khuyết của hệ thống pháp luật chưa được thực hiện 

một cách thường xuyên, toàn diện; việc phát triển nhân lực chưa có trọng tâm, 

trọng điểm, thiếu tính dự báo hoặc dự báo chưa sát với nhu cầu thực tế...  

2. Kiến nghị 

Từ những kết quả rà soát của các Bộ, ngành và địa phương nêu trên, Bộ 

Tư pháp xin kiến nghị Chính phủ một số vấn đề như sau: 

Thứ nhất, yêu cầu các Bộ khẩn trương xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan 

có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát, cụ thể (chi tiết Phụ lục 2 và Phụ lục 3):  
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- Bãi bỏ những văn bản, quy định trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn, 

không còn phù hợp; tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành các văn 

bản mới.  

- Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây 

dựng văn bản của Bộ, ngành đó hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì 

Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, sớm đưa và kế hoạch, chương trình xây 

dựng đề án, văn bản của Bộ, ngành mình hoặc kiến nghị đưa vào kế hoạch, 

chương trình xây dựng đề án, văn bản của cơ quan cấp trên có thẩm quyền. 

Thứ hai, yêu cầu các Bộ, ngành tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc 

thường xuyên rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được giao; tạo bước 

chuyển biến về chất của công tác rà soát văn bản, kịp thời phát hiện quy định 

mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp để kịp thời xử lý 

hoặc kiến nghị xử lý, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, 

phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. 

Thứ ba, quan tâm hoàn thiện thể chế cho công tác rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có việc ban hành Nghị định của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian sắp tới. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát hệ thống văn bản 

pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực theo yêu cầu tại Quyết định 

số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính 

phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); 

- PTTCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Các thành viên Chính phủ; 

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT Bộ, Cục KTrVB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
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 Hà Nội,  ngày     25    tháng 7  năm  2013       

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng  

nhân lực theo yêu cầu tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của  

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam  

thời kỳ 2011 - 2020 (lần thứ hai) 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ  
 

I. VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ RÀ SOÁT  

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 

19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực 

Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là các Bộ) tiến hành rà soát các văn bản pháp 

lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực và đã báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ kết quả rà soát tại văn bản số 236/BC-BTP ngày 25/12/2012. Sau khi xét 

báo cáo của Bộ Tư pháp, ngày 30/01/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn 

số 978/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn 

Thiện Nhân giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ tiếp tục rà soát đầy 

đủ, chính xác các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, 

tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.  

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Tư 

pháp đã có Công văn số 1888/BTP-KTrVB ngày 11/3/2013 về việc tiếp tục báo 

cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản về việc rà soát hệ thống văn bản pháp lý về 

phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực gửi các Bộ và đề nghị các Bộ tiếp tục 

thực hiện một số việc sau: 

Thứ nhất, tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác các văn bản pháp lý về phát 

triển, quản lý và sử dụng nhân lực liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

cơ quan mình, cụ thể: 

- Tiếp tục rà soát đầy đủ, chính xác các văn bản pháp lý về phát triển, 

quản lý và sử dụng nhân lực. Đối tượng, phạm vi rà soát được thực hiện theo Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát (ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-

BTP ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) theo quy định tại Quyết định 

số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020. 
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- Bổ sung và cập nhật các thông tin liên quan đến các văn bản đã được 

Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát và đã được gửi về Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo 

Chính phủ tại văn bản số 236/BC-BTP ngày 25/12/2012 theo mẫu các danh mục 

văn bản. 

Văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát có thời điểm được ban hành 

tính đến hết ngày 28/02/2013.  

Thứ hai, kiến nghị cụ thể việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, xây dựng 

và ban hành mới theo từng loại văn bản (như luật, pháp lệnh, nghị định, quyết 

định, thông tư...), trong đó nêu rõ thời hạn cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan 

có thẩm quyền. 

Thứ ba, đề xuất cụ thể biện pháp xử lý những tồn tại, bất cập của hệ 

thống văn bản pháp lý hiện hành về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.  

Công văn cũng đã xác định thời hạn các Bộ gửi báo cáo kết quả rà soát về 

Bộ Tư pháp là chậm nhất ngày 29 tháng 3 năm 2013.   

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT; NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ  

1. Kết quả rà soát văn bản 

Tính đến hết ngày 11/7/2013, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo của 

19/22 Bộ; 03/22 Bộ đã thông tin đến Bộ Tư pháp là giữ nguyên kết quả rà soát 

đã báo cáo lần thứ nhất (gồm Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội).  

Theo Báo cáo của các Bộ, kết quả rà soát được tổng hợp như sau (chi tiết 

Phụ lục 1):  

- 15/22 Bộ qua rà soát đã có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế 

văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, gồm: Bộ Công an; Bộ Quốc 

phòng, Bộ Giao thông vận tải; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước; 

- 12/22 Bộ kiến nghị ban hành văn bản mới về phát triển, quản lý và sử 

dụng nhân lực, gồm: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Giao thông vận tải; Bộ 

Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ; Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước; 

- 07/22 Bộ không kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế văn bản về 

phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, gồm: Bộ Công thương; Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thanh 

tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ;  
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- 10/22 Bộ không ban hành văn bản và không kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền ban hành văn bản mới về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực, gồm: 

Bộ Công thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại 

giao; Bộ Tài chính; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Thanh tra 

Chính phủ; Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ. 

Tổng số văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực được rà soát 

theo báo cáo của các Bộ là 2453 văn bản, trong đó: 

- Phát hiện 603 văn bản hết hiệu lực (chiếm 24.58 %) (chi tiết Phụ lục 1); 

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 317 văn bản (chiếm tỷ lệ 

17.13 % số văn bản đang còn hiệu lực) (chi tiết Phụ lục 2); 

- Đề nghị ban hành mới 113 văn bản (chi tiết Phụ lục 3).  

2. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị, đề xuất 

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Công văn số 

1888/BTP-KTrVB của Bộ Tư pháp, nhìn chung các Bộ đã tiếp tục tích cực rà 

soát văn bản. Trên cơ sở kết quả rà soát đã báo cáo lần thứ nhất, các Bộ đã tiếp 

tục rà soát, phát hiện các văn bản về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; cập nhật các thông tin về việc xử lý 

các văn bản đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

Đối với các văn bản chưa được xử lý, các Bộ đã bổ sung thời gian xử lý, kiến 

nghị xử lý hoặc tình hình xây dựng (nếu có) theo yêu cầu. Phần lớn các kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đều đã được các Bộ 

đưa vào chương trình xây dựng văn bản của cơ quan mình để xử lý (đối với các 

văn bản thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ) hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm 

quyền đưa vào chương trình xây dựng văn bản.  

Riêng Bộ Tài chính có kiến nghị không cần thiết ban hành Nghị định về 

chính sách, cơ chế khuyến khích doanh nghiệp phát triển nhân lực từ nguồn tài 

chính doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 11 Mục I chương trình hành động 

thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 ban hành 

kèm theo Quyết định số 579/QĐ-TTg. Vì, các văn bản hiện nay đã quy định rõ 

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực từ 

nguồn tài chính của doanh nghiệp như các khoản chi cho đào tạo, chi góp vốn 

thành lập các Quỹ khuyến học được xác định là chi phí hợp lý khi xác định thu 

nhập chịu thuế (Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 và Nghị định 

số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp); doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tham gia gia các khóa đào tạo nguồn nhân lực được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ một phần chi phí (Thông tư số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 

31/3/2011 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ...). 
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Trên cơ sở kết quả rà soát của các Bộ, Bộ Tư pháp đã tổng hợp thành các 

Phụ lục gửi kèm Báo cáo này, bao gồm: 

- Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả rà soát văn bản về phát triển, quản lý 

và sử dụng nhân lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Phụ lục 2: Danh mục văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực; 

- Phụ lục 3: Danh mục văn bản kiến nghị ban hành mới về phát triển, quản 

lý và sử dụng nhân lực. 

Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn trương xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có 

thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo tổng hợp tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 nêu 

trên.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát hệ thống văn bản 

pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực (lần thứ hai) theo yêu cầu tại 

Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Bộ Tư pháp xin 

kính trình Thủ tướng Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); 

- PTTCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT Bộ, Cục KTrVB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  
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Hoàng Thế Liên 

 


