Ngày 27/11/2020, Chính ph ban hành Ngh nh 138/2020/N-CP quy nh v tuyn dng, s dng và qun lý
công chc.
Ngh nh s 138/2020/N-CP gm có 5 Chng, 80 iu và bn ph lc Phiu ng ký d tuyn. Ngh nh s
138/2020/N-CP c bn k tha quy nh ca các ngh nh trc ây ca Chính ph v tuyn dng, s dng và qun lý
công chc (Ngh nh s 24/2010/N-CP, Ngh nh s 93/2010/ N-CP, Ngh nh s 161/2018/N-CP) và các
quy nh v b nhim, b nhim li, luân chuyn, t chc, min nhim, cán b, công chc lãnh o ti Quyt nh s
27/2003/Q-TTg ngày 19/2/2003 ca Th tng Chính ph. Tuy nhiên, Ngh nh s 138/2020/N-CP có mt s
im áng chú ý, c th nh sau:
- Chng I v quy nh chung; trong ó, ti i tng áp dng ca Ngh nh s 138/2020/N-CP ã b sung Mt trn T
quc Vit Nam vào c quan qun lý công chc và quy nh ch các t chc chính tr - xã hi trung ng mi là c
qun lý công chc,;
- Chng II v tuyn dng công chc, bao gm các quy nh v iu kin, thm quyn, hình thc, ni dung và thi gian
thi tuyn; xét tuyn công chc; trình t th tc tuyn dng công chc và ch tp s. Có mt s quy nh áng lu ý nh:
+ V thi tuyn công chc, ti vòng 1: Ngh nh 161/2018/N-CP ch quy nh thi trc nghim, còn Ngh nh 138
nêu rõ vòng 1 thi kim tra kin thc, nng lc chung. Ni dung 3 phn ti vòng 1 c bn ging quy nh ca Ngh nh
161/2018/N-CP, tuy nhiên i vi phn kin thc chung thì b bt mt s ni dung không thi nh: ch trng, ng li ca
ng, chính sách, pháp lut ca Nhà nc v ngành, lnh vc tuyn dng; ng thi b sung thi các kin thc khác
ánh giá nng lc.
+ ng thi, so vi Ngh nh 161/2018/N-CP, Ngh nh 138/2020/N-CP ã quy nh rõ các i tng c xét tuyn
công chc.
+ V ch tp s, Ngh nh 138/2020/N-CP b sung quy nh: (1) Thi gian ngh sinh con theo ch bo him xã
hi, thi gian ngh m au t 14 ngày tr lên, thi gian ngh không hng lng, thi gian b tm giam, tm gi, tm ình
ch công tác theo quy nh ca pháp lut không c tính vào thi gian tp s. (2) Trng hp ngi tp s ngh m au
hoc có lý do chính áng di 14 ngày mà c ngi ng u c quan, n v ni ngi c tuyn dng vào công chc ang
thc hin ch tp s ng ý thì thi gian này c tính vào thi gian tp s. (3) Không iu ng, b trí, phân công công
tác i vi ngi c tuyn dng ang trong thi gian thc hin ch tp s sang v trí vic làm khác v trí c tuyn dng
trong cùng c quan, t chc hoc sang c quan, t chc, n v khác.
- Chng III quy nh v s dng công chc, bao gm các ni dung liên quan n vic b trí, phân công công tác,
iu ng, bit phái công chc, chuyn ngch, nâng ngch công chc, b nhim và b nhim li công chc lãnh o,
qun lý. Trong ó, xét nâng ngch công chc cng là mt im mi ca Ngh nh 138/2020/N-CP nhm hng dn
quy nh ca Lut cán b, công chc c sa i nm 2019, c th:
Công chc áp ng iu kin thi nâng ngch thì c xét nâng ngch công chc trong các trng hp: (1) Có thành
tích xut sc trong hot ng công v trong thi gian gi ngch công chc hin gi, c cp có thm quyn công nhn;
(2) c b nhim gi chc v lãnh o, qun lý gn vi yêu cu ca v trí vic làm.
- Chng IV v qun lý công chc, quy nh các ni dung, nhim v và quyn hn trong qun lý công chc ca tng c
quan, cp có thm quyn theo phân cp qun lý.
Chng V v iu khon thi hành, trong ó quy nh Ngh nh s 138138/2020/N-CP có hiu lc 01/12/2020, bãi b
toàn b Quyt nh 27/2003/Q-TTg, Ngh nh 24/2010/N-CP, Ngh nh 93/2010/N-CP và bãi b mt phn i vi
Ngh nh 06/2010/N-CP, Ngh nh 161/2018/N-CP.
Chi tit toàn vn Ngh nh 138/2020/N-CP có th tham kho ti Cng thông tin in t ca Chính ph theo a ch:
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mod
e=detail&document_id=201778
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