Chiu ngày 25/11/2019, di s iu hành ca Phó Ch tch Quc hi Uông Chu Lu, Quc hi tin hành biu quyt thông qua d tho Lut
sa i, b sung mt s iu ca Lut Cán b, công chc và Lut Viên chc. Kt qu biu quyt có 426/454 i biu tham gia biu quyt tán
thành, chim 88,20% tng s i biu Quc hi ã chính thc thông qua Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Cán b, công chc và Lut
Viên chc.
Lut có b cc gm 3 iu. iu 1 quy nh v vic sa i, b sung mt s iu ca Lut Cán b, công chc; iu 2 quy nh v sa i, b sung mt s iu
ca Lut Viên chc; iu 3 quy nh v hiu lc thi hành vi các im mi sau ây:
1. B sung quy nh v chính sách i vi ngi có tài nng trong hot ng công v
Ti iu 1, v chính sách i vi ngi có tài nng trong hot ng công v, Lut quy nh Nhà nc có chính sách phát hin, thu hút, trng
dng và ãi ng xng áng i vi ngi có tài nng; Chính ph quy nh khung chính sách trng dng và ãi ng i vi ngi có tài nng trong
hot ng công v. ng thi, cn c vào quy nh ca Chính ph, ngi ng u c quan quy nh ti các im a, b, c và khon 1 iu 39 ca Lut này
quyt nh ch trng dng và ãi ng i vi ngi có tài nng trong hot ng công v trong c quan, t chc, n v thuc phm vi qun lý; Hi ng
nhân dân cp tnh quy nh chính sách trng dng và ãi ng i vi ngi có tài nng trong hot ng công v trong c quan, t chc, n v do
tnh qun lý.
2. V phân loi, ánh giá cán b
Liên quan n xp loi cht lng cán b, Lut quy nh, cn c vào kt qu ánh giá, cán b c xp loi cht lng theo các mc: hoàn thành
xut sc nhim v; hoàn thành tt nhim v; hoàn thành nhim v (trc ây là hoàn thành nhim v nhng còn hn ch v nng lc); không
hoàn thành nhim v. Kt qu xp loi cht lng cán b c lu vào h s cán b, thông báo n cán b c ánh giá và công khai trong c
quan, t chc, n v ni cán b công tác. C quan, t chc có thm quyn min nhim, cho thôi làm nhim v i vi cán b có 02 nm liên tip
c xp loi cht lng mc không hoàn thành nhim v.
3. V tuyn dng công chc
V phng thc tuyn dng công chc, Lut nêu rõ: vic tuyn dng công chc c thc hin thông qua thi tuyn hoc xét tuyn, tr trng hp
quy nh ti khon 3 iu này. Hình thc, ni dung thi tuyn, xét tuyn công chc phi phù hp vi yêu cu v trí vic làm trong tng ngành,
ngh, bo m la chn c nhng ngi có phm cht, trình và nng lc. Vic tuyn dng công chc thông qua xét tuyn c thc hin theo quyt
nh ca c quan có thm quyn tuyn dng công chc i vi tng nhóm i tng.
Ngoài hình thc tuyn dng thông qua thi tuyn và xét tuyn, ngi ng u c quan qun lý công chc quyt nh tip nhn ngi áp ng
các tiêu chun, iu kin ca v trí vic làm vào làm công chc i vi trng hp: viên chc công tác ti n v s nghip công lp; cán b, công
chc cp xã; ngi hng lng trong lc lng v trang nhân dân, ngi làm vic trong t chc c yu nhng không phi là công chc; tip nhn b
nhim làm công chc gi chc v lãnh o, qun lý i vi ngi ang là Ch tch Hi ng thành viên, Ch tch Hi ng qun tr, Ch tch công ty,
Thành viên Hi ng thành viên, Thành viên Hi ng qun tr, Kim soát viên, Tng Giám c, Phó Tng Giám c, Giám c, Phó Giám
c, K toán trng và chc v, chc danh qun lý khác theo quy nh ca Chính ph trong doanh nghip nhà nc, doanh nghip do Nhà

nc nm gi trên 50% vn iu l; ngi c tip nhn phi c quy hoch vào chc v b nhim hoc chc v tng ng; ngi ã tng là cán b, công chc
sau ó c cp có thm quyn iu ng, luân chuyn gi các v trí công tác không phi là cán b, công chc ti các c quan, t chc khác.
4. V hp ng làm vic i vi viên chc
Lut cng quy nh c th các loi hp ng làm vic. Trong ó, hp ng làm vic xác nh thi hn là hp ng mà trong ó hai bên xác nh thi
hn, thi im chm dt hiu lc ca hp ng trong khong thi gian t 12 tháng n 60 tháng (trc ây là 36 tháng), áp dng i vi ngi c tuyn
dng làm viên chc k t ngày 01/7/2020, tr trng hp quy nh ti im b và im c khon 2 iu này. Hp ông lam viêc không xac inh thi
han là hp ng mà trong ó hai bên không xác nh thi hn, thi im chm dt hiu lc ca hp ng, ap dung ôi vi trng hp viên chc c
tuyn dng trc ngày 01/7/2020; cán b, công chc chuyn sang làm viên chc theo quy nh ti im b khon 1 iu 58 ca Lut này; ngi
c tuyn dng làm viên chc làm vic ti vùng có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn. Nh vy, nhng viên chc c tuyn dng t sau
ngày 01/7/2020 s thc hin hp ng làm vic xác nh thi hn.
i vi hp ng làm vic xác nh thi hn, trc khi ht hn hp ng làm vic 60 ngay, ngi ng u n v s nghip công lp ký kêt tiêp hoc chm
dt hp ng làm vic i vi viên chc. Trng hp n v s nghip công lp còn nhu cu, viên chc áp ng y các yêu cu theo quy nh ca
pháp lut thì ngi ng u n v s nghip công lp phi ký kt tip hp ng làm vic vi viên chc. Trng hp không ký tip hp ng làm vic i vi
viên chc thì ngi ng u n v s nghip công lp phi nêu rõ lý do bng vn bn.
Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Cán b, công chc và Lut Viên chc s có hiu lc thi hành t ngày 01/07/2020./.
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