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 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 

1797/VPCP-TCCV ngày 19/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tổ 

chức họp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và có Công văn số 1714/BNV-

CCVC ngày 23/4/2021 đề nghị các Bộ quản lý ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành rà soát, báo cáo về chứng chỉ bồi dưỡng 

đối với công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; phân loại 

chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý, hoạt động công vụ, hoạt 

động nghề nghiệp; xác định sự cần thiết có hay không có chứng chỉ bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp được giao quản lý.  

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành gửi đến
1
, Bộ Nội vụ báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 

I. THỰC TRẠNG YÊU CẦU VỀ CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG ĐỐI 

VỚI ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

1. Rà soát yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức 

Hiện nay, theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, quy 

định của Chính phủ và các Bộ, ngành (phụ lục 1 kèm theo), việc đào tạo, bồi 

dưỡng đối với công chức, viên chức được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu 

chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức và bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ 

năng chuyên ngành. Theo đó, có 03 loại chứng chỉ bồi dưỡng yêu cầu bắt buộc 

đối với công chức, viên chức, bao gồm: 

(1) Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý được thực hiện 

trước khi bổ nhiệm (Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ yêu cầu đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi 

dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại). 

                                              
1
 Tại Công văn số 1714/BNV-CCVC, Bộ Nội vụ đề nghị 18 Bộ quản lý ngạch công chức, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành báo cáo, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/4/2021. 

      - Đến hết ngày 21/5/2021, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của 15 đơn vị: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Kiểm 

toán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Thanh tra Chính phủ 

      - Còn 03 đơn vị chưa nhận được báo cáo: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 
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(2) Chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch công chức, 

chức danh nghề nghiệp viên chức là bắt buộc khi thực hiện việc bổ nhiệm hoặc 

đăng ký dự thi nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp. Bao gồm:  

- Chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị chỉ yêu cầu đối với công chức 

ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;  

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức 

(có 66 loại chứng chỉ/79 ngạch công chức) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo chức 

danh nghề nghiệp viên chức (có 145 loại chứng chỉ/189 chức danh nghề nghiệp 

viên chức);  

- Chứng chỉ ngoại ngữ (có 74/79 ngạch công chức và 155/189 chức danh 

nghề nghiệp viên chức yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ);  

- Chứng chỉ tin học (có 74/79 ngạch công chức và 142/189 chức danh 

nghề nghiệp viên chức yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ).  

(3) Chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm. 

Theo quy định thì chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm và 

kiến thức, kỹ năng chuyên ngành không yêu cầu bắt buộc phải có khi bổ nhiệm 

chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, nhưng  

là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của 

công chức, viên chức. 

2. Đánh giá thực trạng về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với 

công chức, viên chức 

Qua rà soát các quy định và tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành (phụ lục 2 

kèm theo), Bộ Nội vụ nhận thấy việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với công 

chức, viên chức được thực hiện từ năm 2003 và đi vào nề nếp, các chương trình 

bồi dưỡng đã cung cấp một nền kiến thức chung về quản lý hành chính nhà 

nước, quản lý chuyên ngành, các kỹ năng làm việc, thực hiện nhiệm vụ, góp 

phần chuẩn hóa, nâng cao chất lương đội ngũ công chức, viên chức. Tuy nhiên, 

công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ đối với công chức, viên chức có một số 

hạn chế, tồn tại như sau: 

(1) Nội dung một số chương trình bồi dưỡng còn nhiều lý thuyết, chưa 

thật sự bám sát với yêu cầu của vị trí việc làm; còn trùng lặp nội dung giữa các 

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

cùng một chuyên ngành hoặc trùng với kiến thức đào tạo trong trường đại học. 

(2) Việc quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn phù 

hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt 

được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng.  

(3) Có sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối 

với đội ngũ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Báo cáo số 

1242/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 31/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).  
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 II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BỘ NỘI VỤ  

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức là cần thiết và 

phải tăng cường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ. 

Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước trong đổi mới nội dung, hình 

thức đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức, bảo đảm giữa các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng không trùng lắp về nội dung và phải phù hợp với yêu 

cầu nhiệm vụ, lấy đối tượng đào tạo, bồi dưỡng làm trung tâm; đẩy mạnh phân 

cấp trong quản lý nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng đối với 

công chức, viên chức; hạn chế yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong 

công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, Bộ Nội vụ kiến 

nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ như sau:  

1. Đề nghị 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. 

Bao gồm: 

- Bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 

155 chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 

142 chức danh nghề nghiệp viên chức. 

2. Cắt giảm các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch 

công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo hướng tích hợp các 

chương trình bồi dưỡng có nội dung tương đồng trong cùng một nhóm ngạch 

công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để tăng cường bồi 

dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; theo đó đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức (phụ lục 3 kèm theo).  

3. Giao Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng: 

- Không quy định cụ thể các chương trình bồi dưỡng theo các ngạch công 

chức hoặc hạng viên chức; thời hạn mỗi chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

ngạch, chức danh nghề nghiệp không quá 08 tuần; nội dung, chương trình, hình 

thức, thời gian bồi dưỡng do Bộ quản lý chuyên ngành quy định cụ thể (Điều 17); 

- Quy định việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý 

được thực hiện trước hoặc sau khi bổ nhiệm (thực hiện tương tự như bồi dưỡng về 

kiến thức quốc phòng và an ninh); 

- Sửa quy định về bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của công chức, viên chức; 

- Sửa đổi quy định về việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng, chỉ quy định về 

việc thay thế giữa các loại chứng chỉ, còn việc sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng trong 

công tác tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng hoặc bổ nhiệm sẽ được quy định tại 

các văn bản khác của Chính phủ có liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức, viên chức (Điều 18 và Điều 26). 
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4. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ quản lý ngạch công chức, chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về tiêu 

chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý 

theo hướng không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; nghiên cứu quy định 

về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức, 

chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp cho phù hợp với yêu cầu, tính 

chất hoạt động nghề nghiệp của công chức, viên chức; xem xét lồng ghép các 

chương trình bồi dưỡng do Bộ quản lý chuyên ngành quy định.  

- Rà soát, sửa đổi các chương trình bồi dưỡng đối với công chức, viên 

chức chuyên ngành được giao quản lý để tránh trùng lắp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định mới tại Nghị định sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP. 

  Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c); 

- Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; 

- Lưu: VT, Vụ CCVC. 

BỘ TRƯỞNG  

 

 

 

 
 

 
Phạm Thị Thanh Trà 
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