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KẾT LUẬN 

CỦA BAN BÍ THƯ 

về việc thực hiện chế độ, chính sách 

đối với cán bộ giữ chức vụ hàm 

----- 
 

Xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, 

chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong các cơ quan tham mưu của 

Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn 

phòng Quốc hội (Tờ trình số 156-TTr/BTCTW, ngày 25/02/2022) và ý kiến 

của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:  

1. Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ 

chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 01/4/2022 (chức vụ hàm ngoại giao 

thực hiện theo quy định riêng). 

2. Đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm thì thực hiện 

như sau:  

- Thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và 

chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu. 

- Thời gian công tác còn trên 5 năm thì khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm 

từ ngày được bổ nhiệm) không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí 

công tác phù hợp. 

3. Đối với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương 

có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm 

(60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc 

có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác 

phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.   
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4. Giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận này 

trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện để thực 

hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm 

vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc 

của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, 

Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét. 

 

Nơi nhận:  

- Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị,  

Ban Bí thư (để báo cáo),  

- Các cơ quan đảng ở Trung ương,  

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước,  

Chính phủ,  

- Ban cán sự đảng: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,  

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BAN BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thưởng 

 
 


