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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Trả lời Công văn số 8606/BKHĐT-CLPT ngày 17/10/2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược, quy 

hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Bộ Nội vụ báo cáo 

cụ thể như sau: 

I. Thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam và quy 

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

Căn cứ 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 và Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 phê duyệt Chiến lược 

phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020, ngày 05/10/2011, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-BNV phê duyệt Quy 

hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu: 

“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có phẩm chất 

đạo đức tốt, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cao nhằm đáp ứng yêu 

cầu phát triển ngành Nội vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội chung của đất nước và đáp ứng những đòi hỏi mới của quá trình hội nhập 

quốc tế”. 

1. Đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt được tính đến năm 

2015 đối với một số nhiệm vụ, công việc nêu trong Chương trình hành 

động thực hiện Chiến lược 

a) Triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức 

- Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Bộ Nội 

vụ đã trình Chính phủ ban hành 10 nghị định, 03 đề án và đã ban hành 09 

thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định này. 

- Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản ánh của các bộ, 

ngành, địa phương để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp 

hoặc ban hành mới trong công tác quản lý cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ đã 

xây dựng và trình cấp có thẩm quyền các đề án và các nghị định, thông tư để 

triển khai thực hiện, gồm: 
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+ Trình Bộ Chính trị thông qua Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tiếp tục triển 

khai có hiệu quả các chương trình, đề án tăng cường cán bộ trẻ về công tác 

tại các địa bàn khó khăn;  

+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số 

lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

+ Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  

+ Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 

29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP 

về quản lý biên chế công chức; 

+ Ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 

11/9/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công 

chức, viên chức người dân tộc thiểu số; 

+ Bổ sung quy định về việc không phân biệt văn bằng, loại hình đào 

tạo trong tuyển dụng công chức và phân cấp thẩm quyền xét chuyển viên 

chức thành công chức về bộ, ngành, địa phương thực hiện;  

 + Bổ sung quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng công chức, viên chức có trách nhiệm thẩm tra, xác minh 

văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định 

của pháp luật nhằm ngăn chặn việc sử dụng bằng giả để vào bộ máy nhà 

nước. 

- Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền một số đề án để tiếp 

tục triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, gồm: 

+ Trình Bộ Chính trị về Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập và 

tập sự lãnh đạo, quản lý;  

+ Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ 

chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản 

lý;  

+ Nghị định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan 

hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương;  

+ Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; 

+ Nghị định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt 

động công vụ;  

+ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

đối với cán bộ;  
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+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.  

b) Triển khai thi hành Luật Viên chức 

- Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25/01/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 04 nghị định và đã ban 

hành 04 thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định này. 

 - Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành đã ban hành được 18 thông tư liên tịch quy định 21 bộ tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức với 89 chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành.  

2. Đánh giá 5 năm (2011-2015) việc thực hiện Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020 

a) Những kết quả đạt được 

- Công tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ được các cấp, 

các ngành quan tâm triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Công 

tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ đã tập trung vào xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, 

đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phát triển nhân lực theo cả chiều rộng và 

chiều sâu, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý hành 

chính nhà nước, lý luận chính trị,  nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội 

vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

- Ngành Nội vụ đã triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức, 

viên chức vào vị trí lãnh đạo, quản lý theo từng năm và giai đoạn 5 năm, trong 

đó chú trọng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có năng lực, trình độ, bảo đảm 

tính chủ động, tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 

- Công tác tuyển dụng nhân lực ngành Nội vụ được quan tâm, đầu tư 

đúng mức nhằm tuyển dụng được những cán bộ, công chức, viên chức thật sự 

có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và nhu 

cầu của ngành. Ngành Nội vụ bước đầu đã đổi mới hình thức, nội dung thi 

tuyển công chức, viên chức bằng hình thức trực tuyến. Công tác quy hoạch, 

bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, 

công chức, viên chức của ngành được chú trọng nhằm phát huy sở trường, 

năng lực của từng cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Nội vụ được chú trọng. Việc 

đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được thực hiện để có đội ngũ cán bộ đạt 

chuẩn tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh viên chức, chú trọng đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng yêu cầu của ngành Nội vụ như nghiệp vụ về tổ 

chức bộ máy, về công tác cán bộ và quản lý nguồn nhân lực, kỹ năng phân 
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tích chính sách công, kỹ năng lãnh đạo quản lý công tác tổ chức, cán bộ... 

Bên cạnh việc đào tạo tại các trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng trong nước, còn có những chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài 

bằng ngân sách Nhà nước; có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành đã được quan tâm tập trung 

đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng; xây dựng và tích cực triển khai chiến lược phát triển nhà trường, kế 

hoạch đào tạo hàng năm và từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch phát triển 

nhân lực ngành.  

 b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Tồn tại, hạn chế: 

Nhìn chung, trình độ nhân lực ngành Nội vụ chưa thực sự đáp ứng 

được yêu cầu, đòi hỏi của ngành, còn có những điểm hạn chế nhất định. Nhân 

lực trong một số lĩnh vực của ngành Nội vụ còn thiếu về số lượng và hạn chế 

về chất lượng (lĩnh vực tôn giáo, văn thư - lưu trữ, thi đua – khen thưởng). 

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong ngành chưa phát huy hết 

năng lực, sở trường của mình trong công tác. Việc bố trí, sử dụng nhân lực 

ngành Nội vụ chưa thực sự gắn với quy hoạch phát triển nhân lực ngành. 

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội 

vụ được chú trọng, tuy nhiên chưa hiệu quả. Số lượng người tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng chưa nhiều, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng chưa cao. Chưa có kế 

hoạch đào tạo cụ thể, thiếu tính chiến lược và chưa sát thực tế với cơ cấu 

ngành nghề, lĩnh vực cần đào tạo. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế. 

Nội dung, chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng ít được 

cải tiến, còn nặng nề về lý thuyết, chồng chéo, trùng lắp giữa các chương 

trình; chưa có chính sách khuyến khích tham gia đào tạo, bồi dưỡng. 

 Việc triển khai các chương trình, dự án trong quy hoạch còn gặp nhiều 

khó khăn về kinh phí. 

- Nguyên nhân: 

Do đặc điểm, tính chất đặc thù của ngành Nội vụ, yêu cầu đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức của ngành không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp 

vụ, mà còn phải có kinh nghiệm thực tiễn để xử lý, giải quyết những công 

việc mang tính phức tạp, độ nhạy cảm cao.  

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Nội vụ chủ yếu 

được đào tạo từ nhiều trường khác nhau, nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. 

Một số lĩnh vực như tôn giáo, thi đua – khen thưởng chưa có hệ thống các 

trường đạo tạo bài bản. 
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Một số chế độ, chính sách về lương, thưởng, chính sách đãi ngộ đối với 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ chưa được quan tâm thỏa 

đáng và hợp lý. 

c) Các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực ngành Nội vụ 

- Bộ Nội vụ cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội 

vụ. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc 

biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát triển nhân lực của 

ngành Nội vụ. 

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ, công 

chức, viên chức, có chính sách trọng dụng và thu hút nguồn nhân lực trẻ có 

trình độ cao, cũng như đội ngũ chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

Nội vụ. 

- Đẩy mạnh xác định vị trí việc làm; rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây 

dựng mới tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 

ngành Nội vụ làm cơ sở cho việc lập kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, tuyển 

dụng, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí, sử dụng nhân lực ngành Nội vụ phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng 

hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm. 

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức phải được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch cụ thể hàng năm. 

- Tiến hành rà soát lại các thể chế đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các 

điều còn thiếu và chưa phù hợp, hoàn thiện các văn bản quy phạm, xây dựng 

các quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để thống 

nhất hoạt động quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo công tác đào tạo, bồi 

dưỡng được thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo đủ về số lượng, đúng về đối 

tượng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, vừa đảm bảo tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định, tránh lãng 

phí, không hiệu quả. 

- Tăng cường hoàn thiện, xây dựng hệ thống chính sách về đào tạo, bồi 

dưỡng theo hướng: Đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng yêu cầu của người học, 

sát thực tế, cụ thể và đảm bảo hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng theo cương vị 

công tác với phương châm bổ sung, nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với vị trí công việc do từng cá nhân 

đảm nhiệm; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa 

đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ bằng các chính sách hỗ trợ cụ thể; tăng 

cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng. 
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- Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo trong nước, tạo điều kiện mở rộng 

quy mô và tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo các chuyên ngành 

liên quan đến các lĩnh vực của ngành Nội vụ. 

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức. 

- Ngoài chính sách tiền lương theo quy định của Nhà nước, cần bổ sung 

thêm một số chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công 

tác Nội vụ như: Có những chính sách khen thưởng, đãi ngộ hợp lý đối với cán 

bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; đầu tư kinh phí cải thiện 

cơ sở vật chất, môi trường làm vệc cho cán bộ, công chức, viên chức ngành 

Nội vụ; tạo môi trường làm việc cạnh tranh để cán bộ, công chức, viên chức 

phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển chung của tổ chức; công tác quy hoạch 

phát triển nhân lực phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ 

của cấp trên và phải được tiến hành đồng bộ từ dưới lên, đảm bảo tính dân 

chủ, sâu sát và công khai. Cán bộ được quy hoạch phải đáp ứng đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn quy định, bảo đảm số lượng, định hướng cơ cấu, độ tuổi để tạo sự 

chủ động, khắc phục tình trạng thiếu hụt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với đánh giá, luân chuyển, đào 

tạo, bồi dưỡng. 

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quy hoạch cán bộ, đòi 

hỏi cấp ủy đảng, người đứng đầu phải có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, coi việc tiến hành công tác quy hoạch phát 

triển nhân lực là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân lãnh đạo. 

- Hoàn thiện chế độ tuyển dụng công chức, viên chức nhằm thu hút 

những người có tài vào làm việc trong cơ quan, tổ chức. Cần đa dạng các 

nguồn tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng và hình thức tuyển dụng, lựa 

chọn công chức phù hợp dựa trên việc kết hợp hệ thống chức nghiệp – việc 

làm (chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm) gắn với năng lực làm việc; đổi 

mới phương pháp, nội dung và hình thức đánh giá công chức.  

- Chú trọng đến công tác thu hút nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao. 

Cần có cơ chế tuyển thẳng không qua thi đối với nhân tài. Nghiên cứu xây 

dựng chính sách ưu đãi về lương, thưởng, các loại phụ cấp bằng tiền khác để 

thu hút và giữ chân nhân tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước nói 

chung và ngành Nội vụ nói riêng. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách 

khuyến khích khác như: bổ nhiệm, giao những nhiệm vụ quan trọng và một số 

đãi ngộ khác đối với nhân tài. 

II. Đề xuất, kiến nghị 

 1. Đề nghị rà soát lại Chương trình hành động thực hiện Chiến lược 

phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, ban hành kèm theo Quyết 




