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ĐẦU NĂM 2021 NGÀNH NỘI VỤ 

 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ 

1. Câu 1 (Cà Mau, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lâm Đồng, 

Kon Tum, Đắk Nông, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hưng Yên)  

Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP quy định chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.  

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-

CP, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 5036/BNV-TCBC ngày 24/9/2020 đề nghị các 

bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện để thay thế Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, chi cục thuộc Sở và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện cho phù hợp. 

Sau khi các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện 

các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại các Nghị định nêu trên sẽ làm cơ sở cho 

các địa phương thực hiện. 

2. Câu 2 (Đồng Tháp, Trà Vinh, Bình Định, Đà Nẵng, Lâm Đồng,  Đắk 

Lắk, Kon Tum, Thanh Hóa, Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, Sơn La, Điện 

Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn) 

Đề nghị Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP1 cụ thể như sau: (1) Ban hành các văn bản hướng dẫn Điều 20 để 

tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công 

lập tại địa phương; (2) Hướng dẫn cách xác định các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực cơ bản, thiết yếu quy định tại khoản 2 Điều 4; (3) Hướng dẫn việc 

xác định mức độ tự chủ của đơn vị sau khi sáp nhập đơn vị tự đảm bảo chi thường 

xuyên, và đơn vị do ngân sách đảm bảo chi thường xuyên quy định tại điểm c khoản 

2 Điều 5; (4) Hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập; (5) Quy định số lượng người làm việc tối thiểu để thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập; (6) Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo 

 
1 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập. 
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ngành, lĩnh vực; (7) Ban hành tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Các nội dung (1), (2), (6), (7), ngày 04/11/2020, Bộ Nội vụ đã có văn bản 

số 5806/BNV-TCBC đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ sớm thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, trong đó có nhiệm vụ: Trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 

theo ngành, lĩnh vực và ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết 

yếu thuộc ngành, lĩnh vực; Ban hành Thông tư quy định tiêu chí cụ thể phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo 

ngành, lĩnh vực. Sau khi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ ban 

hành các văn bản nêu trên sẽ làm cơ sở cho các địa phương thực hiện. 

- Các nội dung còn lại đề nghị các địa phương thực hiện như sau: 

+ Nội dung (3) đơn vị sự nghiệp sau khi sáp nhập từ đơn vị sự nghiệp đảm 

bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi 

thường xuyên thì mức độ tự chủ do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (điểm b 

khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 25 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP); 

+ Nội dung (4) việc thành lập các tổ chức bên trong của đơn vị sự nghiệp 

công lập được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 

120/2020/NĐ-CP, trường hợp không đáp ứng đủ các tiêu chí này thì phải sắp xếp 

theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; 

+ Nội dung số (5) các đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng điều kiện về 

số lượng người làm việc tối thiểu thì phải tổ chức lại trước ngày 31/3/2021 (điểm 

a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), đề nghị các địa phương thực 

hiện theo đúng quy định. 

3. Câu 3 (Hưng Yên, Hà Nội, Kon Tum, Trà Vinh, Nghệ An, Phú Yên) 

(1) Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành sớm ban hành các Nghị định quy định 

về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

sự nghiệp báo chí, thông tin - truyền thông, sự nghiệp văn hóa, thể thao và du 

lịch… Đề nghị các Bộ, ngành sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập và các Bộ chuyên ngành ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, danh mục 

dịch vụ công để triển khai thực hiện. Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các quy định của 

pháp luật về quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Văn hóa và thể thao. (2) Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của một số đơn vị sự nghiệp công lập mới hình thành do sáp nhập, hợp nhất 

như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông cấp huyện; Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện...  

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Nội dung (1), ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn 

vị sự nghiệp công lập (thay thế 04 Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP, 54/2016/NĐ-

CP, 141/2016/NĐ-CP, 85/2012/NĐ-CP). Theo đó, các lĩnh vực về giáo dục và 
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đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế - dân số; văn hóa, thể thao và du lịch; thông 

tin và truyền thông; khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Riêng tự chủ về vị trí việc làm, nhân 

sự và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị các địa 

phương triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-

CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Căn cứ các Nghị định nêu trên. 

- Nội dung (2) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định 

theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực (khoản 3 Điều 24 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP). 

4. Câu 4 (Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Đà Nẵng, Kon Tum, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Vĩnh 

Phúc, Yên Bái, Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Phú Yên) 

Đề nghị các Bộ, ngành ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 

10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm, biên chế công chức, số lượng người 

làm việc. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, 

Bộ Nội vụ đã ban hành 06 văn bản2 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương 

thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao tại 02 Nghị định này, trong đó có các 

nhiệm vụ: 

- Xây dựng Văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương; định mức biên chế công 

chức trong cơ quan tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 

- Xây dựng Văn bản hướng dẫn về vị việc làm lãnh đạo quản lý, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, vị trí việc hỗ trợ phục vụ có tính đặc thù và vị 

trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. 

Sau khi các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các văn bản hướng dẫn nêu trên 

sẽ làm cơ sở cho các địa phương thực hiện. 

5. Câu 5 (Đồng Tháp, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, 

Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang) 

Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại các 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

143/2020/NĐ-CP, đặc biệt là việc xác định đối tượng và tỷ lệ tinh giản biên chế; 

việc xác định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. 

 
2 Các văn bản (1) 3725/BNV-TCBC ngày 28/7/2020, (2) 5168/BNV-TCBC ngày 01/10/2020, (3) 437/BNV-TCBC 

ngày 01/02/2021, (4) 1538/BNV-TCBC ngày 13/4/2021, (5) 1787/BNV-TCBC ngày 27/4/2021, (6) 2300/BNV-

TCBC ngày 20/5/2021. 
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Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Về việc hướng dẫn xây dựng Đề án tinh giản biên chế: Căn cứ Nghị quyết 

số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung 

ương 6 khóa XII và Điều 15 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đề nghị các địa phương xây dựng Đề 

án tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp. Trong đó, việc xác định 

đối tượng tinh giản biên chế, đề nghị các địa phương thực hiện theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. 

- Về tỷ lệ tinh giản biên chế trong giai đoạn 2021-2025, nhất là đối với sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế: Tỷ lệ tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung đến năm 2025 và năm 

2030 thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đối với sự nghiệp giáo 

dục, y tế, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 263/VPCP-

TCCV ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ, theo đó Bộ Nội vụ sẽ phối hợp 

với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải 

pháp đối với số lượng người làm việc trong các đơn vị giáo dục, y tế cho phù hợp. 

- Về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 

số 143/2020/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đang trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung 

ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp để có văn bản thống 

nhất thực hiện, bảo đảm phù hợp với Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 về 

tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

6. Câu 6 (Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Điện Biên, 

Hòa Bình) 

Đề nghị bổ sung biên chế công chức, biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để giải quyết tình trạng thiếu biên 

chế tại các địa phương hiện nay. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP, Chính phủ 

đã giao: (1) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Thông tư hướng dẫn vị 

trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập để thay thế Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; (2) Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng Thông tư hướng 

dẫn khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong 

các cơ sở y tế công lập để thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-

BNV ngày 05/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Trong thời gian Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Y tế 

chưa ban hành các Thông tư nêu trên, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 

tại Văn bản số 263/VPCP-TCCV ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ và 

căn cứ quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 

425/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi Báo 

cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự 



5 
 

nghiệp công lập năm 2022 về Bộ Nội vụ trước ngày 01/5/2021 để thực hiện việc 

giao, thẩm định số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ sẽ thẩm định theo quy 

định và tổng hợp kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương để phối hợp với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đối với 

số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế cho phù hợp. 

7. Câu 7 (Cà Mau, Đồng Tháp, Lào Cai) 

(1) Kiến nghị Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn cụ thể về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý 

trong trong đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, mối quan hệ giữa Hội 

đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý 

cấp trên; ban hành tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội 

đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý; (2) Bộ Nội vụ trình Chính phủ sớm ban 

hành quy định khung số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét, 

có lộ trình phù hợp hơn để các tỉnh, thành sắp xếp số lượng cấp phó dôi dư theo 

quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 5806/BNV-TCBC ngày 04/11/2020 và Văn 

bản số 2056/BNV-TCBC ngày 11/5/2021 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ sớm 

thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, trong đó có 

nhiệm vụ: (1) Ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong trong 

đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, mối quan hệ giữa Hội đồng quản 

lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên; (2) 

Ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các 

thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý phù hợp với pháp luật 

chuyên ngành.  

Sau khi các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành các Thông tư nêu trên sẽ làm cơ 

sở cho các địa phương thực hiện. 

2. Số lượng cấp phó của người đứng đầu sở và số lượng cấp phó của các tổ 

chức, đơn vị thuộc sở thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 2 Điều 

3 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP. Số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và điểm b khoản 2 

Điều 27 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.  

8. Câu 8 (Yên Bái) 

Kiến nghị với Chính phủ sớm ban hành Quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP đã giao Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành 

thông tư hướng dẫn về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền. 
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9. Câu 9 (Bình Định, Quảng Ngãi) 

Đề nghị Trung ương sớm ban hành tiêu chí giao biên chế cho các tổ chức hội 

phù hợp với nhiệm vụ được giao theo Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 

02/01/2020 của Ban Bí thư. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Tại Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần 

chúng và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã chỉ đạo: Đối với 

các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016. 

Từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí cho hội theo lộ 

trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự 

quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW đã chỉ đạo: “… Quy định chặt chẽ việc thành lập 

tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm túc và nhất quán 

nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp 

luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà 

nước giao...”. 

- Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong 

tình hình mới đã chỉ đạo: “…từ năm 2021 thực hiện việc khoán kinh phí”. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-

CP ngày 13/4/2012) đã quy định: “Các hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí 

hoạt động theo số biên chế được giao; bảo đảm kinh phí để thực hiện nhiệm vụ 

nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động; …” (khoản 1 

Điều 35). Theo đó, tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012) đã quy định các 

hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao. 

Căn cứ quy định của Đảng và của pháp luật nêu trên thì các hội hoạt động 

theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động; nhà nước chỉ 

giao biên chế cho các hội có tính chất đặc thù để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 

hội trong việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao. Mặt khác, theo chủ trương của 

Đảng tại các văn bản nêu trên thì từ năm 2021 các hội sẽ được thực hiện việc 

khoán kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao. 

Thực tế biên chế giao các hội đặc thù, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ 

quyết định giữ ổn định từ năm 2015 đến năm 2020. Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ 

Nội vụ đã có văn bản báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ xem xét không ban 

hành tiêu chí làm cơ sở giao biên chế cho các hội mà khi thực hiện khoán kinh phí 

cho các Hội từ năm 2021 cho phép giữ số lượng biên chế đã được cấp có thẩm 

quyền giao năm 2020 cho các hội để làm căn cứ khoán kinh phí. 
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10. Câu 10 (Đồng Tháp, Quảng Ngãi) 

Đề nghị giao UBND tỉnh tự quyết định số lượng lao động hợp đồng 68 và 

không tham mưu cắt giảm hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị 

định 161/2018/NĐCP do ngân sách đơn vị tự chi trả, đảm bảo không làm phát 

sinh ngân sách nhà nước. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị đã chỉ đạo phải 

kiểm soát chặt chẽ hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hiện 

nay Bộ Nội vụ đang nghiên cứu trình Chính phủ Nghị định về hợp đồng lao động 

trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình xây 

dựng Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu ý kiến của các địa phương về 

vấn đề này để trình Chính phủ xem xét, quyết định cho phù hợp. 

11. Câu 11 (Đồng Tháp) 

Kiến nghị thực hiện giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo hướng tính 

định biên biên chế, số lượng người làm việc trên quy mô dân số và diện tích hoặc 

số đơn vị hành chính của từng địa phương. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Căn cứ xác định và phê duyệt biên chế công chức, viên chức được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 

và lộ trình tinh giản biên chế hàng năm theo quy định của Đảng (Nghị quyết số 

18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW). Đối với các địa phương, yếu tố về quy 

mô dân số đã được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

62/2020/NĐ-CP. 

12. Câu 12 (Hà Nội) 

Xem xét, điều chỉnh Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp 

đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo hướng mở rộng phạm vi đối tượng 

áp dụng, cho phép các quận, huyện, thị xã tự cân đối ngân sách chi trả cho hợp 

đồng lao động. Trong thời gian chưa có văn bản điều chỉnh, cho phép thành phố 

Hà Nội được tạm ký hợp đồng lao động đối với số giáo viên còn thiếu tại các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục công lập có mức tự đảm bảo chi thường xuyên dưới 10%, 

nguồn kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục của UBND quận, huyện, thị xã. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Về việc ký hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm là giáo viên đã được 

quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP và hướng dẫn tại Văn bản số 5075/BNV-

TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ, đề nghị các địa phương căn cứ Nghị quyết 

số 102/NQ-CP để triển khai thực hiện. 

II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1. Câu 13 (Hà Nội) 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, đề nghị 

sớm xây dựng ban hành ngân hàng câu hỏi và đáp án của môn kiến thức chung trong 
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kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ chức, thực hiện. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Ngày 20/01/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-

BNV về Kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung sử 

dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; thành lập Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong các 

kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức theo Quyết định số 92/QĐ-

BNV ngày 03/02/2021. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án có khối lượng 

công việc lớn, hiện đang được khẩn trương hoàn thiện. 

- Trong thời gian qua, mặc dù chưa có bộ đề dùng chung nhưng Bộ Nội vụ đã 

thực hiện việc cung cấp miễn phí các câu hỏi và đáp án cho các bộ, ngành, địa phương 

khi có yêu cầu. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành địa phương cung 

cấp đề thi, đáp án để bảo đảm thực hiện quy định tại các Nghị định, đồng thời sẽ ban 

hành ngân hàng câu hỏi và đáp án trong thời gian sớm nhất. 

2. Câu 14 (Bình Định, Hà Nội) 

Bộ Nội vụ tham mưu kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bỏ quy 

định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ 

nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Đồng thời cắt giảm các quy 

định về chứng chỉ bồi dưỡng nên tăng cường bồi dưỡng theo chức danh nghề 

nghiệp gắn với vị trí việc làm. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ chuyên ngành rà soát các quy định về 

chứng chỉ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã có báo cáo, đề xuất 

phương án cụ thể tại Công văn số 2499/BNV-CCVC ngày 28/5/2021; Văn phòng 

Chính phủ đã có Công văn số 3845/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về  nội dung này. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối với công chức hành chính 

và công chức ngạch văn thư thuộc đối tượng quản lý của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV3, trong đó đã cắt bỏ yêu 

cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong các kỳ tuyển dụng và nâng ngạch 

công chức.  Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ để sửa đổi, bổ sung các 

nội dung có liên quan trong Nghị định số 101/2017/NĐ-CP4. 

- Đối với công chức và viên chức không thuộc đối tượng nêu trên, tiêu chuẩn 

về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ bồi dưỡng thuộc thẩm quyền ban hành, sửa 

đổi, bổ sung của các Bộ chuyên ngành. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp, đôn đốc các Bộ 

thực hiện theo đúng chỉ đạo, theo đó cắt bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học và ngoại 

ngữ; rà soát, tích hợp các loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh chuyên ngành bảo 

đảm tránh trùng lắp về chương trình. 

 
3 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 
4 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP4 ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
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3. Câu 15 (Bình Định) 

Đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng 

cử lần đầu khi thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình theo Nghị định 

135/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Ngày 13/6/2021, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 08-KL/TW về tuổi bổ nhiệm, 

giới thiệu cán bộ ứng cử, theo đó Bộ Chính trị đã thống nhất lấy tuổi nghỉ hưu 

thực tế của cán bộ (nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi) để làm căn cứ xác định điều kiện về 

tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Kết luận cũng hướng dẫn rõ: (01) thời 

gian công tác thực tế còn lại của cán bộ nếu đủ 5 năm trở lên thì đủ điều kiện bổ 

nhiệm, ứng cử; (02) Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2021 và (03) không xem 

xét lại các trường hợp đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trước thời điểm trên 

(01/8/2021).  

Do vậy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện theo kết luận của Bộ 

Chính trị để áp dụng trong toàn hệ thống đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

4. Câu 16 (Bình Định, Tuyên Quang) 

Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ có cơ chế hợp đồng 

lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong số lượng người làm việc được giao 

đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập quy định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ để tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hợp đồng lao động đối với nhân viên kế toán, 

y tế tại các đơn vị trường học. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thực hiện Công văn số 3249/VPCP-TCCV ngày 18/5/2021 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo ý kiến về trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định, Bộ Nội vụ 

đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề nghị  xây dựng dự thảo 

Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tại Báo cáo tổng 

kết và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ khó khăn, vướng mắc của các địa 

phương về đối tượng được phép ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp 

vụ và đề xuất để giải quyết những khó khăn, vướng mắc này. Nếu được Thủ tướng 

Chính phủ thông qua, dự kiến Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định 

về hợp đồng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thay thế Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP5) trong Quý IV/2021. 

5. Câu 17 (Đắk Lắk, An Giang) 

Đề nghị sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định khung tiêu 

chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương 

thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện. Tuy nhiên, về điều kiện, tiêu chuẩn chưa có sự thống nhất, chẳng hạng 

như: tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ (có đơn vị yêu cầu phải có chứng chỉ cấp 
 

5 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 
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phòng, có đơn vị không yêu cầu; có đơn vị yêu cầu khi bổ nhiệm có bằng trung 

cấp chính trị - hành chính, có đơn vị không yêu cầu,...) không tạo sự thống nhất 

trong công tác quản lý. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị đã quy định 

về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh 

đạo, quản lý các cấp và giao các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quy định 

cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý sát với yêu cầu, chức năng, 

nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cấp mình quản lý.  

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định khung của Chính phủ và theo đề nghị của 

Giám đốc Sở Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc 

sở và phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, bảo đảm phù hợp với 

đặc thù của địa phương và không được thấp hơn quy định khung của Chính phủ. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình Chính phủ xem 

xét, ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản 

lý trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, theo ý kiến của cấp có thẩm 

quyền thì dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ sau khi Bộ Chính trị thông 

qua "Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và các 

chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở" để bảo đảm thống nhất trong quá 

trình thực hiện. 

6. Câu 18 (Thái Nguyên) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP6 về tuổi nghỉ hưu 

phù hợp với quy định của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP7 để giải quyết vướng 

mắc về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Do thời điểm ban hành Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị8, Hướng 

dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương9, thời điểm tiến hành đại 

hội đảng các cấp diễn ra sát trước thời điểm Nghị định số 135/2020/NĐ-CP có 

hiệu lực (01/01/2021) nên thực tế còn có cách hiểu khác nhau về áp dụng quy định 

để xác định độ tuổi nghỉ hưu và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không 

đủ tuổi tái cử.  

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên về vướng mắc nêu trên 

để trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 

 
6 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không 

đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng 

sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 
7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. 
8 Chỉ thị số số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng 
9 Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 

35-CT/TW 
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Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất hướng dẫn thực hiện trên 

tinh thần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ. 

7. Câu 19 (Thái Nguyên) 

Đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể làm rõ khái niệm “chuyển đổi chức 

vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; và được quy định tại điểm a, Khoản 1 

Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Quy định về “chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng” nêu 

trên áp dụng đối với các trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, 

chuyển đổi mô hình tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo 

đó, do mô hình tổ chức có sự thay đổi dẫn đến có thể thay đổi về vị trí việc làm, 

tên gọi, chức vụ. Theo quy định nêu trên, đối với trường hợp này sẽ chỉ thực hiện 

việc chuyển đổi sang chức vụ mới mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm. 

8. Câu 20 (Đồng Tháp) 

Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp các Bộ có hướng dẫn cụ thể về cách xác định 

người có tài năng, năng khiếu đặc biệt; hướng dẫn việc tuyển dụng, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối với trường hợp đối tượng được xác định là tài 

năng, năng khiếu đặc biệt nhưng chưa có trình độ chuyên môn. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Việc xác định người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực 

chuyên ngành (như văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền 

thống); xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh 

vực quản lý thuộc thẩm quyền quy định của các bộ chuyên ngành (khoản 2 Điều 

65 Nghị định 115/2020/NĐ-CP). 

 - Điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định đối 

tượng được xác định là người có tài năng, năng khiếu đặc biệt được tuyển dụng 

theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức. 

9. Câu 21 (Đồng Tháp) 

Hướng dẫn việc sử dụng chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

ngạch, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý (chứng chỉ 

cao có thay thế chứng chỉ thấp hơn). 

 

 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, theo 

đó sẽ bỏ nội dung: “Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công 

chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là một trong những điều kiện 
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để cán bộ, công chức, viên chức được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

ngạch, chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cao hơn 

liền kề”. 

10. Câu 22 (Điện Biên, Đà Nẵng) 

Đề nghị phối hợp với Bộ Tài chính sớm thống nhất ý kiến và có văn bản 

hướng dẫn thu phí khi thực hiện xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Bộ Nội vụ đã có Công văn trao đổi với Bộ Tài chính về nội dung này10, theo 

đó đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về phí xét tuyển công chức, viên chức và 

phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định mới 

về phương thức tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức quy định 

tại các Nghị định mới ban hành. 

11. Câu 23 (Quảng Ninh) 

Đề nghị hướng dẫn về thời hạn ký hợp đồng làm việc (xác định thời hạn hoặc 

không xác định thời hạn) đối với các trường hợp đã được tuyển dụng vào viên chức 

làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (đã được ký hợp 

đồng làm việc không xác định thời hạn) và được thuyên chuyển công tác đến làm 

việc tại vùng không phải vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hướng 

dẫn về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức là người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập để làm cơ sở đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Đối với trường hợp viên chức đã được tuyển dụng vào làm việc tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực (01/7/2020) 

khi chuyển công tác (đến bất kỳ vùng nào) thì tiếp tục được thực hiện ký kết hợp 

đồng làm việc không xác định thời hạn. 

- Đối với trường hợp viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01/7/2020 trở về sau thì được 

ký kết ngay hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Nếu sau đó chuyển đến 

làm việc tại vùng không phải là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thực hiện việc ký kết hợp đồng xác định thời hạn (như trường hợp tuyển 

dụng mới nhưng không phải thực hiện lại quy trình tuyển dụng). 

- Theo quy định của Luật thì đối với những trường hợp người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công lập không còn là công chức thì vẫn tiếp tục thực hiện chế độ, 

chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho đến 

hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm11 (không phải ký kết lại hợp 

 
10 Bộ Nội vụ đã có Công văn số 2919/BNV-CCVC ngày 17/6/2021,gửi Bộ Tài chính về việc rà soát sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
11  Quy định tại Khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 
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đồng làm việc); hết thời hạn này thì phải ký kết hợp đồng làm việc với thời hạn 5 

năm (bằng với thời hạn giữ chức vụ nếu được bổ nhiệm lại.)12 

12. Câu 24 (Quảng Ninh) 

Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thi thăng hạng (nội dung 

hình thức, thời gian thi các môn) được thực hiện theo quy định của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ hay áp dụng theo quy định của 

các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành? 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Về nội quy, quy chế tổ chức thi đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Nội quy, Quy 

chế tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức13. 

- Về nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển đề nghị thực 

hiện theo quy định của các bộ chuyên ngành14. 

13. Câu 25 (Cà Mau) 

Đề nghị sửa đổi quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phù hợp với 

quy định về Đề án vị trí việc làm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP15 đã giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời 

hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ 

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, 

lĩnh vực tại chính quyền địa phương. Do vậy, trong quá trình thực hiện, nếu địa 

phương có vướng mắc cụ thể đề nghị có văn bản trao đổi với Bộ Nội vụ hoặc các 

Bộ, ngành liên quan để được hướng dẫn. 

14. Câu 26 (Bình Phước, Đồng Tháp) 

Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung các quy định về đánh 

giá, xếp loại đối với công chức ngành Giáo dục và Đào tạo để tránh chồng chéo 

giữa công tác đánh giá với công tác xét khen thưởng đối với công chức ngành 

Giáo dục và Đào tạo. Vì hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2018 của Chính phủ thì công chức ngành Giáo dục và Đào tạo được 

đánh giá theo năm công tác, nhưng theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì việc xét khen thưởng đối với 

công chức ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo năm học; xem xét nâng tỷ 

lệ xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 

8/3/2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị lên cao hơn 20% để có nhiều tập 

thể, cá nhân được khen thưởng. 

 
12 Quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;  
13 Thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 
14 Thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 37 Nghị định 115/2020/NĐ-CP; 
15 Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng. 
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Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP đã quy định thời điểm 

đánh giá, xếp loại chất lượng đã quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết 

thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Do vậy, 

việc xem xét, quy định thời điểm đánh giá, xếp loại đối với giáo viên để làm căn 

cứ bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

quyết định cho phù hợp.  

Tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP không quy định cụ thể về tỷ lệ cán bộ, 

công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. 

Quy định về tỉ lệ đánh giá 20% đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 

tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện theo Quy định 

số 132-QĐ/TW về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên. 

15. Câu 27 (An Giang) 

Đề nghị hướng dẫn về thời điểm chuyển sang ký kết hợp đồng lao động đối 

với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP từ 01/7/2020 hay từ 

ngày ký kết thực tế để thống nhất việc thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Căn cứ quy định của pháp luật về hợp đồng và thực trạng triển khai, thi hành 

tại các địa phương, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Nội vụ đề nghị xác định 

thời điểm ký kết hợp đồng kể từ ngày giao kết, trừ có trường hợp thoả thuận khác; 

việc đóng các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp,...) thực hiện kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Đồng thời, Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của địa phương để trao đổi với 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất thực hiện. 

16. Câu 28 (An Giang) 

Việc thực hiện các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng chứ danh nghề nghiệp, 

chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý còn nhiều bất cập do một số ngành, địa 

phương không tổ chức lớp bồi dưỡng, trong khi đó tiêu chuẩn bổ nhiệm lại bắt 

buộc phải có chứng chỉ; một số quy định của bộ, ngành còn mâu thuẫn gây khó 

khăn trong việc áp dụng. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Hiện nay, Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý chuyên ngành đang tiến hành rà soát, 

cắt giảm các chứng chỉ, chương trình bồi dưỡng đối với công chức, viên chức theo 

ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại 

Công văn số 3845/VPCP-TCCV ngày 10/6/2021.  

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của địa phương để trao đổi với Bộ Giáo dục 

và Đào tạo trong quá trình rà soát, sửa đổi quy định về chứng chỉ bồi dưỡng đối 

với đội ngũ viên chức ngành giáo dục trong thời gian tới. 

17. Câu 29 (An Giang) 
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Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc 

áp dụng các quy định về chế độ, chính sách đối với biên chế được tuyển dụng tại 

các Hội đặc thù. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức thì những người 

làm việc ở các hội đặc thù không được xác định là công chức hoặc viên chức.  

Tuy nhiên, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Nghị định 115/2020/NĐ-CP 

đều có quy định cho phép các Hội đặc thù được áp dụng các quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý đối với những người vào làm việc trong tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động 

trong phạm vi cả nước, theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao16. 

Trường hợp quyết định áp dụng theo quy định tại các Nghị định này thì phải tuân 

thủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và các quy định khác có liên quan. 

18. Câu 30 (An Giang) 

 Đề nghị hướng dẫn xác định thế nào vùng dân tộc thiểu số để áp dụng quy 

định về miễn thi ngoại ngữ theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP và Nghị định 

115/2020/NĐ-CP. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

"Vùng dân tộc thiểu số" theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc quy định là 

địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn định thành cộng đồng trên 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nghị định này đang có hiệu 

lực thi hành). 

III. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

1. Câu 31 (Quảng Ngãi) 

Đề nghị Trung ương quy định tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, để đảm bảo ổn định cuộc 

sống, khuyến khích động viên người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như góp phần đảm bảo 

tình hình, an ninh trật tự xã hội ở cơ sở. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và 

khoản 2 Điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì căn cứ quỹ phụ cấp được 

khoán, đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp 

xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương hoặc nguồn thu ngân 

sách của địa phương (không chỉ căn cứ vào quỹ phụ cấp được khoán), UBND cấp 

 
16 Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 



16 
 

tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể chức danh và bố trí số lượng; mức phụ 

cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh kể cả các chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức ngoài mức khoán theo quy định đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiên 

nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.  

2. Câu 32 (Sơn La) 

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị 

định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân: quy định Uỷ viên 

UBND là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Uỷ viên phụ trách 

quân sự, Uỷ viên phụ trách công an; Uỷ viên UBND do HĐND bầu tại kỳ họp 

HĐND. Tuy nhiên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng 

dẫn chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bầu Ủy viên UBND… 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng 

nhân nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương và khoản 5 Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 

ngày 03/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về 

việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, căn cứ vào kết quả bầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh vào chức 

danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn tương ứng thuộc Ủy ban nhân dân 

cùng cấp (trừ Ủy viên phụ trách công an và Ủy viên phụ trách quân sự). 

- Việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo 

quy định tại Điều 20 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tại điểm c khoản 5 

Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giới thiệu người ứng cử vào chức danh Ủy viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh phải nêu rõ chức vụ tại cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân mà 

người đó dự kiến sẽ đảm nhiệm. 

3. Câu 33 (Quảng Bình) 

Đề nghị Bộ Nội vụ và Chính phủ xem xét việc thực hiện sắp xếp, giải quyết 

số lượng cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) 

cấp xã là 5 năm kể từ ngày Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 

có hiệu lực thi hành. 

 

 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

 Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh Quảng Bình kèm theo hồ sơ đề án về 

việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021, 
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Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 862/NQ-

UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc tỉnh 

Quảng Bình giai đoạn 2019-2021. Trong đó, đã nêu cụ thể các phương án sắp xếp 

tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp các 

ĐVHC cấp xã. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình căn cứ 

Đề án của Chính phủ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Nghị quyết 

số 862/NQ-UBTVQH14 nêu trên, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 

2019-2021 và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để thực hiện việc sắp xếp, bố trí 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính 

sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp theo đúng quy định. 

4. Câu 34 (Quảng Ninh) 

Đề nghị xem xét điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn quy mô dân số và diện 

tích tự nhiên đối với đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 để phù hợp với điều kiện thực tế đối với đơn vị hành 

chính cấp xã tại các tỉnh thuộc khu vực miền núi có yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, 

điều kiện tự nhiệm bị chia cắt, dân cư phần lớn là người dân tộc thiểu số, phân bố 

không tập trung để các địa phương có cơ sở định hướng quy hoạch, sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thực hiện ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 

775/UBTVQH14-PL ngày 24/3/2021 và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn 

bản số 2788/VPCP-QHĐP ngày 27/4/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ 

đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Nghị 

quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn ở các địa phương, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu kiến nghị của 

tỉnh Quảng Ninh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp. 

5. Câu 35 (Hòa Bình, Lâm Đồng) 

Đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 

16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối 

với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Vì không còn phù hợp với yêu cầu về chất 

lượng của đội ngũ cán bộ cấp xã trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

 

 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Hiện nay, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể của công chức cấp xã thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 
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05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, Thông tư số 

13/2019/TT-BNV; riêng đối với cán bộ cấp xã vẫn được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến 

nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn 

bản nêu trên cho phù hợp. 

6. Câu 36 (Long An) 

Đề nghị xem xét, bổ sung quy định những người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã được hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của địa phương để tổng hợp, đề xuất với cơ 

quan có thẩm quyền khi sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. 

IV. LĨNH VỰC CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 

1. Câu 37 (Nghệ An, Đồng Tháp, Yên Bái) 

Đề nghị đẩy mạnh cải cách chế độ tiền lương để đảm bảo cho cán bộ, công 

chức, viên chức yên tâm công tác, tận tâm, tận lực và có nhiều sáng kiến mang lại 

hiệu quả cao trong thực thi nhiệm vụ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng và toàn diện 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, đầu tư, đời sống của nhân dân và 

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và các nước trên thế giới. Thực hiện chỉ đạo 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều 

giải pháp hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất và thiếu việc làm, gặp khó 

khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu; hỗ trợ thêm cho các nhóm đối tượng 

đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch; hỗ trợ hộ 

kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội... với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội. Do vậy, 

trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn và để cùng chia sẻ với 

những khó khăn trong cuộc sống của nhân dân và người lao động trong cả nước, 

Ban Cán sự đảng Chính phủ đã trình Hội nghị Trung ương 13 khóa XII ban hành 

Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 09/10/2020, trong đó tại Điểm 4 Nghị quyết số 

60-NQ/TW có ghi: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị 

của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể 

từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 

21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII”. 

Căn cứ Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 

128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong 

đó tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 giao Chính phủ: “Trong năm 
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2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở”. Theo đó, từ nay đến khi thực 

hiện chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan 

tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới bảo 

đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách nhà nước và theo đúng 

quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ giải pháp cải cách chính sách tiền lương 

tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình Bộ chính trị thông qua để làm căn cứ cho các 

cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy  định cụ thể chế độ tiền lương 

mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc phạm vi 

quản lý. Trong quá trình tiếp tục hoàn thiện nội dung cụ thể của chế độ tiền lương 

mới, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu ý kiến kiến nghị của địa phương để trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp.  

2. Câu 38 (Khánh Hòa) 

Đề nghị Hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện phụ cấp công vụ đối với cán bộ, 

công chức được điều động, giới thiệu bầu giữ chức danh lãnh đạo tại các hội. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của 

Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ thì người làm việc tại các tổ chức Hội theo 

quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ. 

Riêng đối tượng là công chức được các cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân 

chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương quy định tại Điều 12 

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những 

người là công chức và tại Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì 

thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ.  

3. Câu 39 (Khánh Hòa) 

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể cách xếp lương đối với 

các trường hợp mới được tuyển dụng đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã 

hội trước đây phù hợp với ngành, nghề đào tạo trong việc xem xét bảo lưu thời 

gian và tính vào thời gian nâng lương lần sau khi thực hiện thỏa thuận bổ nhiệm 

ngạch. Xây dựng văn bản thống nhất quy định về tính kéo dài thời gian nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Việc xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng vào làm công chức, 

viên chức đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội trước đây phù hợp với 

ngành, nghề đào tạo đã được quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức.  
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- Việc kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên và kéo dài thời gian 

xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức bị 

kỷ luật. Ngày 28/6/20201 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư sửa đổi, 

bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động (trong đó các kiến nghị của địa phương đã được giải quyết). 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HỘI, QUỸ 

1. Câu 40 (Bình Định) 

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành để hướng dẫn cụ thể và quy định rõ 

các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho các hội để làm cơ sở cấp kinh phí 

hoạt động gắn với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Về nội dung này, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính, sau khi nhận được 

Công văn số 5232/BTC-HCSN của Bộ Tài chính ngày 20/5/2021, Bộ Nội vụ có 

ý kiến như sau: 

1. Việc hỗ trợ kinh phí cho các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực 

hiện theo các quy định pháp luật như sau: 

- Khoản 8 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: “Kinh phí hoạt động của các tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho 

các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ”. 

- Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: 

“1. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. 

Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện”. 

- Điểm đ khoản 3 Điều 12 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 

của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023: “Đối với các tổ chức 

chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp:  

- Trường hợp được cấp có thẩm quyền giao biên chế: thực hiện khoán kinh 

phí theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vận dụng định mức 

phân bổ chi thường xuyên NSNN lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện hỗ trợ 

cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. 

- Đối với các hội quần chúng khác bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, 

tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật; NSNN hỗ trợ 

cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”. 

2. Hiện nay, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đảm bảo phù hợp 
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quy định Luật Ngân sách nhà nước và ý kiến của Ban Bí thư tại Thông báo số 

158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 

số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong 

tình hình mới. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hướng 

dẫn khoán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao 

theo quy định. 

2. Câu 41 (Bình Định) 

Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động, giảm bớt 

số lượng hội đặc thù được quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ theo hướng các tổ chức hội hoạt động theo nguyên tắc tự đảm 

bảo kinh phí hoạt động. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thể chế hóa Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về 

việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị 

khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó đề xuất không quy 

định hội có tính chất đặc thù; các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, 

tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Đồng thời, hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với 

các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Sắp xếp hội được Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ” trình Ban Bí thư. Căn cứ Đề án nêu trên được thông qua, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc sắp xếp các hội quần chúng phù hợp với điều 

kiện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương theo thẩm quyền và quy định pháp luật. 

3. Câu 42 (Đồng Tháp) 

Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 

ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động và quản lý hội 

và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, theo đó quy định rõ công tác thực 

hiện tuyển dụng người làm việc tại Hội, quy định cụ thể về cách tính thời gian tổ 

chức Đại hội nhiệm kỳ trong trường hợp kéo dài nhiệm kỳ của Đại hội. Đồng thời, 

quy định rõ mối quan hệ giữa các Hội Trung ương và Hội tại địa phương. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV, đã có 

Công văn số 1522/BNV-TCPCP ngày 12/4/2021 lấy ý kiến hội có phạm vi hoạt 

động cả nước và liên tỉnh; Công văn số 1523/BNV-TCPCP ngày 12/4/2021 lấy ý 

kiến các Bộ, ngành, địa phương. Hiện nay, dự thảo Thông tư đang được tổng hợp, 

tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm định 

theo quy định. Do đó, Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị nêu trên để tổng hợp, tiếp 

thu, giải trình hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 03/2013/TT-BNV theo quy định. 
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4. Câu 43 (Lào Cai, Vĩnh Phúc) 

Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 45/2010/NĐ-CP, trong đó bao gồm các nội dung sửa đổi, thay thế 

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định hội có tính chất đặc thù và Quyết định số 30/2012/QĐ-CP ngày 

01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu 

giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thể chế hóa Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội 

quần chúng và nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ có Tờ trình số 

4289/TTr- BNV ngày 28/8/2018 trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội, trong đó đề xuất không quy định hội có tính chất đặc 

thù; các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí 

hoạt động; quy định chế độ, chính sách đối với người làm việc tại các hội cho phù 

hợp và cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của hội tham gia phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nước (theo đó, bãi bỏ Quyết định số 68/2010/QĐTTg và Quyết 

định số 30/2012/QĐ-TTg). Ngày 25/6/2019, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã có 

Tờ trình số 953/TTrBCSĐCP trình Bộ Chính trị xin ý kiến về một số chính sách 

đối với hội được quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP. Hiện nay, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP đang chờ ý kiến của Bộ Chính trị. Sau khi Bộ Chính trị cho ý 

kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, Bộ Nội 

vụ khẩn trương hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, ban hành.  

5. Câu 44 (Khánh Hòa) 

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét việc đơn giản hóa lý lịch tư pháp của nhân sự dự 

kiến đứng đầu hội trong hồ sơ Đại hội nhiệm kỳ đối với trường hợp nhân sự là 

người đứng đầu tái cử chức danh. Theo đó, kiến nghị điều chỉnh quy định về thành 

phần hồ sơ thủ tục hành chính liên quan để phù hợp với việc đơn giản hóa nêu 

trên. Hướng dẫn về việc công nhận kết quả bầu các chức danh lãnh đạo hội đối 

với các trường hợp là cán bộ, công chức được điều động, giới thiệu bầu giữ chức 

danh lãnh đạo tại các hội. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị xem xét việc đơn giản hóa lý lịch tư pháp 

của nhân sự dự kiến đứng đầu hội trong hồ sơ Đại hội nhiệm kỳ đối với trường 

hợp nhân sự là người đứng đầu tái cử chức danh để tổng hợp, tiếp thu, giải trình 

hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

03/2013/TT-BNV theo quy định. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội và văn bản hướng dẫn không quy định việc công 
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nhận kết quả bầu các chức danh lãnh đạo hội. Do đó, việc đề nghị hướng dẫn công 

nhận kết quả bầu các chức danh lãnh đạo hội là không phù hợp với Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010. 

6. Câu 45 (Cà Mau) 

Bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn việc thực hiện cụ thể nội dung 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP cho phép thành lập hội đồng hương, hội họ tộc, dòng họ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội thì hội là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt 

Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới. Theo đó, Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP không quy định hội đồng hương, dòng họ, hội học tộc. Do đó, 

việc đề nghị hướng dẫn thành lập hội đồng hương, dòng họ, hội học tộc của UBND 

tỉnh Cà Mau là không phù hợp với Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 

7. Câu 46 (Hòa Bình) 

(1) Đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, sáp nhập một số Hội 

có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau theo Kết 

luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; (2) 

hướng dẫn thực hiện cơ chế khoán kinh phí cho các hội đặc thù, giao thực hiện 

một số dịch vụ công đối với hội có điều kiện tổ chức thực hiện. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Về đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, sáp nhập một số Hội có tính 

chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau theo Kết luận số 102-

KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng Thực hiện Thông báo 

Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết 

luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong trình hình 

mới và nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Sắp xếp hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm 

vụ” trình Ban Bí thư. Căn cứ Đề án nêu trên được thông qua, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện việc sắp xếp các hội quần chúng phù hợp với điều kiện, yêu 

cầu nhiệm vụ của địa phương theo thẩm quyền và quy định pháp luật. 

2. Về đề nghị hướng dẫn thực hiện cơ chế khoán kinh phí cho các hội đặc 

thù, giao thực hiện một số dịch vụ công đối với hội có điều kiện tổ chức thực hiện 

đã được Bộ Tài chính đã có ý kiến tại Công văn số 5232/BTC-HCSN ngày 

20/5/2021, theo đó việc hỗ trợ kinh phí cho các hội được Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ thực hiện theo các quy định pháp luật như sau: 

- Khoản 8 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: “Kinh phí hoạt động của các tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho 

các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ”. 

- Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước: 
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“1. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. 

Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện”. 

- Điểm đ khoản 3 Điều 12 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 

của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế 

hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023: “Đối với các tổ chức 

chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: 

+ Trường hợp được cấp có thẩm quyền giao biên chế: thực hiện khoán kinh 

phí theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vận dụng định mức 

phân bổ chi thường xuyên NSNN lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện hỗ trợ 

cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. 

+ Đối với các hội quần chúng khác bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, 

tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật; NSNN hỗ trợ 

cho các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”.  

- Hiện nay, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đảm bảo phù hợp 

quy định Luật Ngân sách nhà nước và ý kiến của Ban Bí thư tại Thông báo số 

158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 

số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong 

tình hình mới. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hướng 

dẫn khoán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao 

theo quy định.  

VI. LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Câu 47 (Đắk Lắk, Đắk Nông, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hòa Bình, 

Tuyên Quang) 

Đề nghị sớm phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số Cải cách hành chính của các 

bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021”; 

ban hành Nghị quyết “Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2021-2030” để địa phương sớm triển khai thực hiện. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Về đề nghị sớm phê duyệt Đề án  

Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 là Đề án nằm 

trong Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đã được Bộ Nội vụ trình Chính phủ trong 

tháng 6/2021. Sau khi Chính phủ phê duyệt Nghị quyết, Bộ Nội vụ sẽ ban hành 

kế hoạch để triển khai xây dựng Đề án và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương 

triển khai thực hiện năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2030. 
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Ngày 24/6/2021, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 

chính năm 2020. Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn cụ 

thể về việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. 

2. Về đề nghị ban hành Nghị quyết 

Ngày 18/3/2021, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. 

Trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến, Bộ Nội vụ đã 

tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện dự thảo Nghị 

quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030 và trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 

3/2021. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 

01/4/2021 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tiếp tục nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa, 

hoàn thiện dự thảo Chương trình và ngày 08/6/2021 đã có Tờ trình Chính phủ số 

2748/TTr-BNV về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021-2030. Sau khi Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn để các 

bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. 

VII. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

1. Câu 48 (Quảng Bình, Vĩnh Long) 

Đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm tổ chức tại địa phương hoặc tạo điều kiện (về 

kinh phí, giảng viên...) để các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội 

thảo khoa học theo các chuyên đề của các lĩnh vực nội vụ nhằm nâng cao kỹ năng, 

năng lực công tác cho cho công chức, viên chức ngành Nội vụ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Bộ Nội vụ có kế hoạch 

tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội nghị, hội thảo triển khai các quy định pháp 

luật, các Đề án, Kế hoạch… về lĩnh vực nội vụ. Ghi nhận ý kiến của tỉnh Quảng 

Bình, Vĩnh Long, Bộ Nội vụ sẽ quan tâm, tăng cường tổ chức các hoạt động nêu 

trên, phù hợp với điều kiện thực tế. 

2. Câu 49 (Hà Nội) 

Phối hợp Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về nội dung chi, mức chi, phương 

thức thực hiện đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

theo hình thức học trực tuyến để áp dụng triển khai thực hiện trong tình hình dịch 

bệnh Covid 19 kéo dài không thể triển khai học tập trung. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan 

liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 
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định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 (trong đó có nội dung quy định, hướng 

dẫn về quản lý, tổ chức loại hình bồi dưỡng từ xa) để trình Chính phủ xem xét, 

ban hành. Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành phố 

Hà Nội để nghiên cứu, tổng hợp trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định báo 

cáo Chính phủ xem xét, quyết định cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, Bộ Nội vụ có kế hoạch 

tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội nghị, hội thảo triển khai các quy định pháp 

luật, các Đề án, Kế hoạch… và tổ chức một số lớp bồi dưỡng ở nước ngoài về: 

Kiến thức hội nhập quốc tế, quản lý nguồn nhân lực, Chính phủ điện tử, cải cách 

hành chính… Ghi nhận ý kiến của tỉnh Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ sẽ 

tổ chức các hoạt động nêu trên, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao 

kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức. 

VIII. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Câu 50 (Bình Định) 

Đề nghị bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng và phân cấp cho các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tặng danh hiệu Công dân danh dự của cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương để vinh danh các cá nhân người Việt Nam ở nước 

ngoài, người nước ngoài có thành tích đóng góp tại Việt Nam và một số danh hiệu 

thi đua đặc thù có lợi cho phong trào thi đua để tỉnh ban hành tổ chức thực hiện 

không trái Luật Thi đua, khen thưởng. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Khoản 2 Điều 101 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2005 và năm 2013) quy định: “Ngoài các hình thức khen thưởng 

được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể 

thực hiện các hình thức động viên phù hợp đối với cá nhân, tập thể để kịp thời nêu 

gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù 

hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định”. 

 Theo quy định trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được phép 

ban hành các hình thức động viên phù hợp ngoài các hình thức khen thưởng được 

quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương đã ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú”, “Công dân 

tiêu biểu” như thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, tỉnh 

Thừa Thiên Huế… để biểu dương thành tích, đóng góp của cá nhân là công dân 

Việt Nam đang cư trú, lao động, học tập, công tác trên địa bàn. Đặc biệt tỉnh Bến 

Tre đã ban hành Quy chế xét tặng “Công dân Đồng khởi và Công dân Đồng khởi 

danh dự” để xét tặng cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nhân dân trên 

địa bàn tỉnh; cá nhân ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài 

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn 

hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

 Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bình Định nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng và 

Nhà nước về khen thưởng cho đối tượng là “cá nhân người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, người nước ngoài” để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung này.  
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2. Câu 51 (Lào Cai, Lâm Đồng) 

Đề nghị Bộ Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sớm 

triển khai việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo 

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân 

chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của 

các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp 

lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định 

quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, 

doanh nghiệp để các tỉnh có căn cứ tổ chức tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp, 

doanh nhân nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Về đề nghị sớm triển khai việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân theo Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. 

Ngay khi Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ có 

hiệu lực, Bộ Nội vụ đã thực hiện cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng theo quy 

định. Năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, trong đó 

nghiêm cấm sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình 

Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính 

phủ; tích cực sưu tầm, khôi phục mẫu con dấu, mẫu chữ ký của các cấp lãnh đạo 

có thẩm quyền quyết định khen thưởng qua các thời kỳ. Tuy nhiên, đây là một 

việc khó, liên quan đến nhiều cơ quan, Bộ Nội vụ sẽ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen 

thưởng Trung ương tích cực thực hiện các bước tiếp theo để sớm thực hiện cấp 

đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng theo Nghị định 101/2018/NĐ-CP ngày 

20/7/2018 của Chính phủ. 

2. Về đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý tổ 

chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp:  

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ, hiện 

nay, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) đang phối hợp với Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn 

thiện dự án Luật để báo cáo Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Quốc hội khóa XV cho ý 

kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021). Sau khi dự án Luật được Quốc hội thông 

qua, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về 

quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. 

3. Câu 52 (Phú Thọ) 

Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ 

thể việc khen thưởng cho các Hội tự nguyện, Hội không có tổ chức đảng, đoàn và 

cá nhân trong các tổ chức Hội, để các địa phương có cơ sở thực hiện thống nhất. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Tại khoản 5 Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2021 của 

Chính phủ quy định về tuyến trình khen thưởng của các hội ở trung ương và địa 

phương như sau: 
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“a) Các hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở trung ương trình 

Thủ tướng Chính phủ khen thưởng gồm: Hội có tổ chức Đảng đoàn hoặc tổ chức 
Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; 

b) Các hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở trung ương, do bộ quản lý nhà 

nước chuyên ngành về lĩnh vực đó khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; 

c) Các hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương, do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng”. 

Về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng: Thực hiện theo quy định của Luật Thi 

đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

4. Câu 53 (Hòa Bình) 

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét đối với Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định: Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình 

thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng 

Giáo dục và Đào tạo được xét sau khi kết thúc năm học là chưa phù hợp với tình 

hình thực tiễn. Vì Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương đánh giá, tổng kết theo năm kế hoạch. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Trong quá trình xây dựng Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng, trước khi ban hành, Bộ Nội vụ đã xin ý kiến 

của các bộ, ngành, địa phương về việc quy định: Thời gian xét các danh hiệu thi 

đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và 

đào tạo như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo với 02 phương 

án: 1. theo năm học; 2. theo năm công tác. 

Sau khi tổng hợp, có 50/70 đơn vị chọn phương án 1, xét khen thưởng theo 

năm học; 20/70 đơn vị chọn phương án 2, xét khen thưởng theo năm công tác. Bộ 

Giáo dục và Đào tạo chọn phương án 1 (xét khen thưởng sau khi kết thúc năm học). 

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ, hiện 

nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tiếp thu ý 

kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa 

đổi) để trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021). Bộ 

Nội vụ sẽ tiếp thu nội dung kiến nghị của tỉnh Hòa Bình để nghiên cứu, bổ sung 

khi xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sau khi được Quốc hội 

thông qua. 

5. Câu 54 (Tây Ninh) 

Bộ Nội vụ tham mưu sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm 

thi hành lâu dài, bao quát hết các đối tượng trong hệ thống chính trị; tăng tỉ lệ trích 

Quỹ Thi đua khen thưởng đối với cấp xã vì hiện nay Chủ tịch UBND cấp xã được 

ký công nhận danh hiệu thi đua. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 
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Trong quá trình tham mưu xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa 

đổi), Bộ Nội vụ đã tổng kết, đánh giá 17 năm thi hành Luật, trên cơ sở đó đề xuất 

sửa đổi toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng theo hướng bảo đảm thi hành lâu dài, 

bao quát hết các đối tượng trong hệ thống chính trị. Thực hiện nhiệm vụ được phân 

công, ngày 19/3/2021, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 1136/TTr-BNV trình Chính phủ 

dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ 

tháng 4 năm 2021, các Thành viên Chính phủ đã thảo luận và thống nhất với nội 

dung cơ bản của dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và giao Bộ Nội vụ chủ 

trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan 

tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội khóa 

XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10 năm 2021). Sau khi được Quốc hội thông 

qua, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu trình Chính phủ các văn bản quy định chi tiết thi hành, 

trong đó có nội dung quy định về quỹ thi đua, khen thưởng. 

6. Câu 55 (Yên Bái) 

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

Nội vụ quy định, báo cáo thành tích của tập thể phải ghi rõ cụ thể số quyết định, 

ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể. Tuy 

nhiên đến nay chưa có văn bản quy định về đánh giá, công nhận tập thể hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị xem xét có văn bản về đánh giá, xếp loại chất 

lượng hàng năm của các tập thể. Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 12/2019/TT-BNV 

ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, quy định đối tượng được công nhận có đề tài 

nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen 

thưởng là chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài. Quy 

định này chưa cụ thể người trực tiếp tham gia nghiên cứu là thư ký hay các thành 

viên tham gia, dẫn đến khó khăn trong việc xác định đối tượng để tính thành tích 

khen thưởng. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

- Về nội dung tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 

04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định: “Trong báo cáo phải ghi cụ thể số quyết định, 

ngày, tháng, năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể, cá 

nhân đề nghị khen thưởng của cấp có thẩm quyền”: Việc quy định trên căn cứ từ 

các quy định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân được quy định trong Luật Thi 

đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính 

phủ, cụ thể là tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân phải lập được thành tích 

xuất sắc, tập thể có thời gian liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ hình thức 

Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh đến Huân chương Độc lập các hạng. Việc quy định 

như Thông tư để đảm bảo tính cụ thể thành tích của cá nhân, tập thể khi đề nghị 

khen thưởng. Nội dung kiến nghị của tỉnh Yên Bái, Bộ Nội vụ đã tiếp thu để đưa 

vào dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), sẽ trình Quốc hội khóa XV vào 

kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021). 

- Về việc đề nghị quy định cụ thể người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài 

là thư ký hay các thành viên tham gia: Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định: “Đối tượng được 

công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và 
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các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên 

cứu đề tài” trong đó bao gồm đối tượng là thư ký đề tài nghiên cứu khoa học. 

IX. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Câu 56 (Hưng Yên) 

(1) Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ: Trao đổi, yêu cầu Tổng Giáo phận Hà 

Nội thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (đặc biệt 

việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - nâng họ giáo Hoàng Hạ thành giáo xứ 

Hoàng Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên); (2) tiếp tục thông tin tình hình, 

cung cấp các tài liệu liên quan về quá trình hình thành, phương thức hoạt động và 

những vấn đề quản lý nhà nước đối với các hiện tượng tôn giáo mới, hoạt động 

lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi, yêu cầu Tổng Giáo phận Hà 

Nội thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (đặc biệt 

việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc - nâng họ giáo Hoàng hạ thành giáo xứ 

Hoàng Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên): 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã quy định cụ thể về thẩm quyền và trách nhiệm 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các cấp. Căn cứ khoản 3 Điều 29 Luật 

Tín ngưỡng, tôn giáo thì thẩm quyền xem xét, giải quyết thành lập giáo xứ Hoàng 

Hà - xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (trên cơ sở nâng cấp 

từ giáo họ Hoàng Hà) thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.  

Việc Tổng giáo phận Hà Nội chưa thực hiện quy định của pháp luật khi thành 

lập giáo xứ Hoàng Hà như phản ánh của tỉnh, trước hết là trách nhiệm quản lý 

theo địa bàn và thẩm quyền quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh 

Hưng Yên. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Tôn giáo Chính 

phủ đã thường xuyên tuyên truyền, trao đổi, hướng dẫn, yêu cầu các Tòa Giám 

mục nói chung, Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng khi hoạt 

động tôn giáo phải tuân thủ quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Tiếp tục thông tin tình hình, cung cấp các tài liệu liên quan về quá 

trình hình thành, phương thức hoạt động và những vấn đề quản lý nhà nước 

đối với các hiện tượng tôn giáo mới, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo: 

Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành công văn số 883/TGCP-TNTGK ngày 

23/10/2020 cung cấp thông tin và hướng dẫn các địa phương về công tác đối với 

các hiện tượng tôn giáo mới. Bên cạnh đó, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng có những 

văn bản hướng dẫn công tác đối với một số hiện tượng tôn giáo mới cụ thể có hoạt 

động vi phạm pháp luật. 

Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, kịp thời cung cấp tài 

liệu và hướng dẫn công tác đối với các hiện tượng tôn giáo mới, các hoạt động lội 

dụng tín ngưỡng, tôn giáo cho địa phương. 

2. Câu 57 (Kon Tum) 

Đề nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều 

trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với hoạt động của các tôn giáo: (1) 
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Cần giải thích thế nào là hiện tượng tôn giáo mới, thế nào là “đạo lạ”, “tà đạo” để 

có cách ứng xử cho phù hợp; (2) Xác định lại pháp nhân của các cộng đoàn dòng 

tu để thuận tiện cho công tác quản lý; (3) Quy định lại việc thuyên chuyển nơi 

hoạt động tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành; (4) Quy định lại việc 

đăng ký người dự kiến được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo Điều 34 của 

Luật để phù hợp với hoạt động của các tổ chức tôn giáo; (5) Cần bổ sung thêm 

quy định về chủ trương đối với việc xây dựng mới cơ sở thờ tự ở những nơi chưa 

có cơ sở thờ tự… 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Đối với việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành (Điều 35) Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo không đặt ra yêu cầu hồ sơ thông báo thuyên chuyển phải có 

lý lịch của người được thuyên chuyển, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo... 

bởi vì đây là hoạt động mang tính nội bộ của tổ chức tôn giáo. Mặt khác, trước 

khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, tổ chức tôn giáo phải gửi hồ sơ của 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. Do đó, trường hợp cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh 

(Sở Nội vụ) nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành dự kiến được thuyên chuyển đến 

cần thông tin về chức sắc, chức việc, nhà tu hành đó có thể trao đổi với cơ quan 

chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh (Sở Nội vụ) nơi chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành đã và đang sinh hoạt thông qua biện pháp nghiệp vụ chuyên môn. 

Về cơ bản việc quy định tổ chức tôn giáo phải đăng ký người dự kiến được 

bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc theo Điều 34 của Luật phù hợp với các tổ 

chức tôn giáo đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá biệt có một số tổ chức 

tôn giáo cho rằng quy định này chưa phù hợp với Hiến chương, Điều lệ hoạt động 

của tôn giáo. Bộ Nội vụ sẽ có đánh giá chi tiết về vấn đề này trong quá trình chuẩn 

bị sơ kết 3 năm thi hành Luật để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đồng 

thời góp phần thực hiện tốt công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Hiện nay Luật tín ngưỡng, tôn giáo không quy định việc xây dựng mới cơ sở 

thờ tự (cơ sở tôn giáo), bởi cơ sở tôn giáo là tài sản của tổ chức tôn giáo được hình 

thành trên cơ sở nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng tín đồ tôn giáo phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất (quy định của Luật Đất đai), kiến trúc, quy mô xây 

dựng (quy định của Luật Xây dựng). Như vậy, khi tổ chức tôn giáo có nhu cầu 

xây dựng mới cơ sở thờ tự ở những nơi chưa có cơ sở thờ tự thì phải có văn bản 

gửi đến cơ quan có thẩm quyền về đất đai, xây dựng theo quy định tại Điều 57, 

58 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên để có cơ sở giao đất và cấp phép xây 

dựng thì Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) là cơ quan tham mưu đánh giá về nhu cầu 

thành lập mới cơ sở tôn giáo theo quy định. 

3. Câu 58 (Thái Nguyên) 

Đề nghị bổ sung một số nội dung trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể: (1) Ban hành quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; (2) Bổ sung 

quy định tổ chức tôn giáo trực thuộc là chủ thể được đăng ký sinh hoạt tôn giáo 



32 
 

tập trung; (3) Ban hành chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công 

tác tín ngưỡng, tôn giáo. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Luật) đã được Quốc hội khóa 

XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Theo quy 

định tại Điều 64 của Luật, Chính phủ sẽ xem xét ban hành Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, trong 

quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ nhận được nhiều ý kiến tham 

gia, phản hồi về tác động xã hội và hiệu lực, hiệu quả của việc ban hành Nghị 

định. Đáng chú ý là chủ thể bị xử phạt vi phạm ở đây là cá nhân tôn giáo (chức 

sắc, chức việc, nhà tu hành) sẽ tạo ra phản ứng và dư luận không tốt trong xã hội, 

dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc là đàn áp tôn giáo, ảnh hưởng đến an 

ninh, trật tự tại địa phương. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành, 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật 

và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Sau khi có kết 

quả sơ kết, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các bước tiếp theo đối với 

việc xây dựng Nghị định này. 

 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung là biện pháp nhằm đảm bảo quyền 

được sinh hoạt tôn giáo của những người theo tôn giáo hoặc của tín đồ những tôn 

giáo đã đăng ký hoạt động và đã được công nhận tại Việt Nam. Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo quy định việc tổ chức tôn giáo phải đăng ký cho nhóm tín đồ tại những 

nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (khoản 1, Điều 16) 

nhằm nêu cao trách nhiệm của tổ chức tôn giáo đối với sinh hoạt của tín đồ. Tuy 

nhiên trong quá trình thực hiện, đối với một số tổ chức tôn giáo lớn như Phật giáo, 

Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận việc Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam uỷ quyền cho thành viên Hội đồng Trị sự Trung ương là 

Trưởng ban, Phó Trưởng ban trị sự tỉnh tiến hành việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

tập trung cho tín đồ. 

4. Câu 59 (Nghệ An, Đắk Nông) 

Đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu 

những nội dung hạn chế, bất cập sau 03 năm thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

và Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo để tổng hợp, kiến nghị các 

cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn nhằm đảm bảo tính khả thi, 

thống nhất, đồng bộ của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam. Đồng thời bổ sung thêm các quy định về nội dung quản lý Nhà nước về tín 

ngưỡng và sớm tham mưu ban hành Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo để công tác quản lý Nhà nước đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-BNV ngày 04/11/2020 về việc ban hành 

Kế hoạch sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi 

tắt là Luật) và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ 
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quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau 

đây gọi tắt là Nghị định số 162/2017/NĐ-CP), Ban Tôn giáo Chính phủ đang tham 

mưu cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện.  

Về mục đích việc sơ kết là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đã 

đạt được qua thực tiễn thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; kịp thời 

phát hiện những khó khan, vướng mắc về quy định pháp luật và áp dụng pháp luật 

trong quá trình thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; đề xuất, kiến 

nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật khác có liên 

quan, nâng cao hiệu quả QLNN đồng thời tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi 

trong áp dụng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Như vậy, sự quan tâm, kiến nghị 

của tỉnh Nghệ An và Đắk Nông sẽ được triển khai trong quá trình sơ kết Luật và 

Nghị định số 162/NĐ-CP. 

Đối với ý kiến sớm tham mưu ban hành Nghị định xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ 

Nội vụ nhận được nhiều ý kiến tham gia, phản hồi về tác động xã hội và hiệu lực, 

hiệu quả của việc ban hành Nghị định. Đáng chú ý là chủ thể bị xử phạt vi phạm 

ở đây là cá nhân tôn giáo (chức sắc, chức việc, nhà tu hành) sẽ tạo ra phản ứng và 

dư luận không tốt trong xã hội, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc là 

đàn áp tôn giáo, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Hiện nay, thực 

hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư, Bộ Nội 

vụ đang phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP. Sau khi 

có kết quả sơ kết, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các bước tiếp theo 

đối với việc xây dựng Nghị định này. 

5. Câu 60 (Nghệ An) 

Tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương 

liên quan khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Thông báo Kết luận số 122/TB-VPCP ngày 10/8/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về vấn đề Pháp Luân công để có cơ sở cung cấp tài liệu, hướng dẫn các địa 

phương xử lý triệt để vấn đề Pháp Luân công. Kịp thời cung cấp thông tin và hướng 

dẫn công tác QLNN đối với hoạt động của các hiện tượng tôn giáo mới. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Về công tác đối với Pháp luân công, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành 

liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước 

Nguyễn Xuân Phúc) về kết quả thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 

10/8/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo về công tác đối với Pháp luân 

công trong đó giao Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) phối hợp với các ngành 

liên quan trong việc nắm tình hình xử lý vụ việc vi phạm của Pháp luân công.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ 

Nội vụ đã ban hành thông báo nội bộ về Pháp luân công nhằm cung cấp thông tin, 

định hướng công tác, trên cơ sở đó các bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình cụ 

thể trong phạm vi quản lý để có biện pháp công tác phù hợp đối với Pháp luân 
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công; mặt khác vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo lên tiếng phê phán việc 

các đối tượng Pháp luân công lợi dụng kinh sách Phật giáo để lôi kéo, mê hoặc 

quần chúng nhân dân, hướng dẫn tín đồ không tham gia vào những hoạt động vi 

phạm pháp luật có liên quan đến Pháp luân công. 

Đối với những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao 

cho các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) sẽ tiếp tục 

trao đổi, phối hợp trong chức năng, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ. 

Về công tác đối với các hiện tượng tôn giáo mới, Ban Tôn giáo Chính phủ 

đã ban hành văn bản cung cấp thông tin và hướng dẫn các địa phương về công tác 

đối với các hiện tượng tôn giáo mới. Bên cạnh đó đã kịp thời ban hành những văn 

bản hướng dẫn công tác đối với một số hiện tượng tôn giáo mới cụ thể có hoạt 

động vi phạm pháp luật. Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin, 

kịp thời cung cấp tài liệu và hướng dẫn công tác đối với các hiện tượng tôn giáo 

mới, các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo cho các địa phương. 

6. Câu 61 (Nghệ An, Bắc Giang) 

Kiến nghị Chính phủ giao các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ 

sung các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trong các văn bản pháp luật 

về đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục... để cụ thể hóa kịp thời chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước và sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam. Tiếp tục trình Chính phủ chế độ đặc thù cho cán bộ làm công tác tôn giáo, 

tín ngưỡng các cấp; quan tâm đến tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh. Cần làm rõ yếu tố mê tín dị đoan trong các nghi thức 

tín ngưỡng; quy định công tác quản lý nguồn thu, chi từ việc tổ chức lễ hội tại các 

cơ sở tín ngưỡng, tiền công đức tại cơ sở tôn giáo. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Tiếp tục trình Chính phủ chế độ đặc thù cho cán bộ làm công tác tôn giáo, 

tín ngưỡng các cấp; quan tâm đến tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh 

a) Trình Chính phủ chế độ đặc thù cho cán bộ làm công tác tôn giáo, tín 

ngưỡng các cấp:  

Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham mưu, xây dựng Đề án báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ để trình Chính phủ chế độ đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác 

tôn giáo.  

Sau khi Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo và trình Chính phủ nội dung nêu 

trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo đưa vào lộ trình cải cách tiền lương 

quốc gia cho cán bộ, công chức, trong đó có cán bộ, công chức làm công tác tôn 

giáo các cấp. 

b) Tổ chức bộ máy chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo: 

Thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 14/12/2013 của Bộ Chính trị khóa 

XI về tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp: “Đối 

với cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội 
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nghị Trung ương 7 khóa XI: Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung 

của Trung ương, địa phương có thể lập (hoặc không lập) tổ chức sau khi được sự 

đồng ý của cấp có thẩm quyền”, ngày 04/4/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban Nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Ngày 14/9/2020 Chính phủ ban hành 107/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Thực hiện quy định tại các Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đang xây dựng 

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ, Phòng Nội 

vụ, lấy ý kiến của các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phành phố 

Trung ương, nhân dân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và trình Chính phủ trong tháng 6/2021. 

2. Cần làm rõ yếu tố mê tín dị đoan trong các nghi thức tín ngưỡng; quy định 

công tác quản lý nguồn thu, chi từ việc tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng, 

tiền công đức tại cơ sở tôn giáo 

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định cụ thể về khái niệm 

mê tín dị đoan. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan, đồng thời căn cứ thực tiễn hoạt động tín 

ngưỡng, có thể liệt kê một số hành vi được coi là mê tín dị đoan như sau: xem bói, 

chữa bệnh không dùng thuốc mà bằng cúng lễ; dùng bùa chú; giải vận hạn, cầu 

tài, cầu danh qua việc cầu cúng, lễ bái; gọi hồn người chết lấy thông tin; xin xăm, 

bốc quẻ; đốt quá nhiều vàng mã trong thực hành tín ngưỡng,… Những hoạt động 

như trên được coi là có yếu tố mê tín dị đoan bởi nó không gắn với nghi thức 

truyền thống của các hoạt động tín ngưỡng được quy định tại Khoản 2, Điều 2 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo, gây ra sự hoang mang về tinh thần, thiệt hại về sức 

khỏe, kinh tế, danh dự của người tham gia, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh trật 

tự, an toàn xã hội. 

Về quản lý nguồn thu, chi từ việc tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng, tiền 

công đức tại cơ sở tôn giáo”: 

Thu chi từ việc tổ chức lễ hội được thực hiện theo Điều 15 Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo, người đại diện hay ban quản lý cơ sở phải có trách nhiệm quản lý và sử 

dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch các khoản thu từ việc tổ chức lễ hội. 

Chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội, người đại diện, ban quản lý 

phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Tiền công đức tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo: Tại Điều 56 Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo quy định tiền công đức là tài sản của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn 
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giáo. Tuy nhiên việc sử dụng, quản lý tiền công đức tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở 

tôn giáo có sự khác nhau giữa các địa phương.  

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương để ban 

hành Thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi tài chính cho công tác lễ hội và tiền 

công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. 

7. Câu 62 (Hòa Bình) 

(1) Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) đề xuất ban hành cơ chế phối hợp 

thực hiện công tác tôn giáo giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc với người đứng đầu các tổ chức tôn giáo để trao đổi, cung cấp thông tin, xây 

dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà 

nước về tôn giáo. (2) Hướng dẫn phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà 

nước lĩnh vực tín ngưỡng giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

1. Thời gian qua, Ban Tôn giáo Chính phủ đã ký quy chế phối hợp với Trung 

ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh, Trưng ương Hội Nông dân Việt Nam, A02 (Bộ Công an), Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ 

Ngoại giao)… nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ 

thống chính trị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo, bảo đảm việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

được kịp thời và hiệu quả. Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động trao đổi, cung 

cấp thông tin với các cơ  quan liên quan để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện 

chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo.  

Thời gian tới, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục đề xuất ban hành cơ chế phối 

hợp thực hiện công tác tôn giáo giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc với người đứng đầu các tổ chức tôn giáo để trao đổi, cung cấp thông tin, 

xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý 

Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới. 

2. Chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch được quy định tại Điều 22 Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo.  

Như vậy các hoạt động tín ngưỡng do Bộ Nội vụ quản lý. Bộ Văn hóa Thể 

thao và Du lịch quản lý lễ hội tín ngưỡng và cơ sở tín ngưỡng. Tuy nhiên hoạt 

động tín ngưỡng có sự đan xen về trách nhiệm giữa hai Bộ. Để phân định rõ nhiệm 

vụ của mỗi cơ quan về lĩnh vực này, lãnh đạo hai Bộ đã ban hành Quy chế phối 

hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tín ngưỡng. 

8. Câu 63 (Khánh Hòa) 

Đề nghị mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, 

chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, 

công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp. 
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Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Việc mở các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, chuyên 

đề công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công 

chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp được Ban Tôn giáo Chính phủ chủ 

trì, phối hợp Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các địa phương tổ chức thực hiện theo 

Quyết định 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Đề án Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020”, 

tuy nhiên đến năm 2020 đã kết thúc giai đoạn thực hiện Đề án nêu trên. 

Sau khi kết thúc quá trình thực hiện Đề án, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tham 

mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo 1321/BC-BNV ngày 31/3/2021 về 

kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020 và Tờ trình số 1255/TTr-BNV ngày 

26/3/2021 trình Thủ tướng Chính phủ xin tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giai 

đoạn 2021-2025. Căn cứ nội dung Tờ trình 1255/TTr-BNV, ngày 02/4/2021 Văn 

phòng Chính phủ có văn bản số 2353/VPCP-TCCV thông báo ý kiến chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao Bộ Nội vụ: (1) Rà 

soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ làm công tác tôn giáo về 

tín ngưỡng, trên cơ sở đó làm rõ sự cần thiết, đề xuất phạm vi, phương pháp bồi 

dưỡng phù hợp; tập trung thực hiện bồi dưỡng đội ngũ trực tiếp làm công tác tín 

ngưỡng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn làm công tác tín ngưỡng, 

tôn giáo; (2) Lấy ý kiến các cơ quan liên quan; ý kiến Bộ Tài chính về nguồn kinh 

phí kéo dài thực hiện Đề án. 

Hiện nay, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổng hợp xong nhu cầu đăng ký bồi 

dưỡng, tập huấn của các địa phương, hoàn thiện báo cáo, dự thảo Đề án bồi dưỡng, 

tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng giai đoạn 2021-

2025 và đang xin ý kiến của các đơn vị liên quan (Bộ Tài chính; Ban Dân vận 

Trung ương; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an,…) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo 

Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định (dự kiến trình trong cuối tháng 6/2021). 

X. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ 

1. Câu 64 (Cao Bằng) 

Đề xuất Trung ương có chính sách hỗ trợ tỉnh xây dựng kho lưu trữ chuyên 

dụng, vì hiện nay là kho tạm, được bố trí trên tầng 4 của trụ sở HĐND và UBND 

tỉnh Cao Bằng có diện tích lưu trữ hạn chế, số lượng tài liệu nộp lưu trữ cần phải 

quản còn rất nhiều. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; văn 

bản số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Quyết định số 

26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 

ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chủ động 
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xây dựng dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng vào danh mục dự án đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.  

2. Câu 65 (Yên Bái) 

Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành các Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật và phương pháp xác định giá các dịch vụ lưu trữ phù hợp với các quy định 

mới của Bộ Tài chính và tình hình thực tế tổ chức bộ máy theo Nghị định 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ để cấp cơ sở có căn cứ thực hiện; quy định 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lưu 

trữ tài liệu. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội 

vụ, thời hạn trình trước 31/12/2021 để làm căn cứ giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của Chính phủ tại Nghị 

định số 16/20215/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019. Sau khi danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nội vụ 

sẽ chỉ đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước rà soát để sửa đổi, bổ sung các định 

mức kinh tế - kỹ thuật của ngành lưu trữ để làm căn cứ xác định giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp. 

3. Câu 66 (Tiền Giang) 

Đề nghị ban hành quy định và hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ về lưu trữ 

tài liệu điện tử; quy định về chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

văn thư, lưu trữ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

a) Hướng dẫn các hoạt động nghiệp vụ về lưu trữ tài liệu điện tử 

Hiện nay, các hoạt động nghiệp vụ về lưu trữ tài liệu điện tử được thực hiện 

theo quy định tại Luật Lưu trữ năm 2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 

03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu 

trữ, Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu 

chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu 

trữ điện tử. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ điện tử, Bộ Nội vụ 

đang lập đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi), trong đó có nội dung về lưu trữ 

tài liệu tài liệu điện tử cho phù hợp 

b) Quy định về chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác văn 

thư, lưu trữ 

Bộ Nội vụ xin ghi nhận ý kiến này để phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ 

quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định chung quy định về xử phạt các 

hành vi vi phạt trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
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4. Câu 67 (Khánh Hòa) 

Quan tâm mở thêm các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu 

trữ để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn trong công tác văn thư, lưu trữ đặc 

biệt là công tác lập hồ sơ lưu trữ điện tử. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Nội dung về quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ điện tử được quy định cụ thể 

trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn 

thư. Khi Nghị định được ban hành, năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã 

tổ chức 03 Hội nghị tại 03 miền Bắc, Trung, Nam để phổ biến, tập huấn nội dung 

này cho đối tượng là Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Phòng Văn thư - Lưu trữ, người 

làm công tác Văn thư của các bộ, cơ quan ngang bộ; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Chi cục 

Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc thuộc trung ương. Tổng số lượt 

người tham dự là 560 người. 

Bên cạnh đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước còn cử công chức, viên chức 

giúp gần 50 cơ quan, tổ chức tập huấn nội dung này cho công chức, viên chức trực 

tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan. 

Bộ Nội vụ ghi nhận ý kiến này để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ tổ 

chức các đợt học tập, trao đổi kinh nghiệm về văn thư, lưu trữ theo khối ngành, khối 

cơ quan để giúp nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn 

vị trong hệ thống hành chính nhà nước cho phù hợp với công tác phòng chống dịch 

Covid-19. 

XI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

1. Câu 68 (Cao Bằng) 

Đề nghị Bộ Nội vụ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác thuộc phạm vi ngành Nội vụ theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Bộ Nội vụ ghị nhận ý kiến của địa phương và đang triển khai xây dựng Thông 

tư quy định Danh mục và thời hạn đình kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành Nội vụ.  

2. Câu 69 (Hà Nam, Tây Ninh) 

Đề nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ý kiến của Bộ Nội vụ: 

Bộ Nội vụ ghị nhận ý kiến của địa phương  và đang tập trung hoàn thiện dự 

thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ xem xét, ban hành./. 


