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Cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ có mục đích tìm kiếm, sàng lọc, 

lựa chọn được những ứng viên xứng đáng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có năng lực 

và uy tín để đảm đương những nhiệm vụ, vị trí quan trọng trong bộ máy hệ thống chính 

trị. Tuyển chọn được cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm 

vụ sẽ giúp hoàn thành những mục tiêu phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu 

việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ không được thực hiện tốt, nhất là đối với lãnh đạo chủ 

chốt, người đứng đầu, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của tổ chức; có thể làm 

“chảy máu chất xám”; gây mất đoàn kết nội bộ và suy giảm niềm tin của Nhân dân. 

Quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc 

triển khai bổ nhiệm, đề bạt cán bộ 

Xác định cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ là một trong những nội dung 

quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã có nhiều chủ trương quan trọng để chỉ đạo 

nội dung này. Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị Trung ương lần 

thứ năm khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

của bộ máy nhà nước đã xác định một trong những nội dung tiếp tục cải cách chế độ 

công vụ, công chức là: “Thực hiện việc thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo gắn 

với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp”. 

Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/9/2009 của Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa X 

về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 đặt ra yêu cầu: 

“Mở rộng việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ vào các chức danh lãnh đạo cấp 

phòng ở tỉnh, thành phố và cấp vụ ở các bộ, ngành Trung ương, xem xét đưa vào quy 

hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng theo quy hoạch”(1).  

Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 

18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công 

vụ, công chức” đã xác định rõ mục tiêu: thực hiện chính sách nhân tài (quy định các chế 

độ, chính sách liên quan đến việc phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng 

và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ); thực hiện thí điểm đổi mới việc 

tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở xuống; quy định các chế độ, 

chính sách liên quan đến việc phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng và 

đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; đổi mới công tác bổ nhiệm công 

chức lãnh đạo, quản lý; đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp 

phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý. 



Trên cơ sở Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án 

thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và Công 

văn số 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương về việc triển khai 

thực hiện Đề án quan trọng này, ngày 09/5/2017 Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản số 

2424/BNV-CCVC hướng dẫn cụ thể về đối tượng; hồ sơ tổ chức thi tuyển lãnh đạo, 

quản lý; nội dung, hình thức, quy trình, thủ tục thi tuyển; xác định người trúng tuyển 

qua thi tuyển. Theo đó, có 14 cơ quan Trung ương(2) và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương(3) được chọn thực hiện thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, 

quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Đối với các bộ, ngành, địa phương khác, nếu cấp ủy, 

chính quyền có chủ trương thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ lần đầu thông qua thi tuyển 

thì được khuyến khích thực hiện việc tuyển chọn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý 

cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Đề án. 

Việc triển khai thực hiện quan điểm, chủ trương nêu trên đã phát huy tác dụng tích 

cực của cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; đạt được nhiều kết quả tích 

cực, tạo được sự đồng tình, ủng hộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thi 

tuyển các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong thời gian qua đã góp phần tạo 

động lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi công chức; phát huy 

phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo bước đột phá trong 

công tác cán bộ. Đồng thời, đã từng bước khắc phục tình trạng “bó hẹp” trong quy hoạch, 

hạn chế được tình trạng tiêu cực trong công tác quy hoạch tại nhiều địa phương, đơn vị, 

đặc biệt là tư duy bổ nhiệm cán bộ nội bộ khép kín, tình trạng cục bộ địa phương trong 

công tác tổ chức cán bộ.  

Hình thức thi tuyển có nhiều đổi mới so với trước đây là chỉ thi viết, chưa chú trọng 

đến năng lực và các kỹ năng thực thi công vụ của công chức; nội dung thi tuyển tập 

trung vào định hướng nghề nghiệp, sát với định hướng công việc sau thi tuyển của công 

chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, thi tuyển công chức lãnh đạo, quản lý giúp phát hiện 

nhân tố mới, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch, công khai, bảo đảm sự 

lãnh đạo của cấp ủy trong công tác cán bộ, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ; đồng 

thời góp phần cung cấp các cứ liệu thực tiễn để nghiên cứu rút kinh nghiệm.  

Qua sơ kết 03 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị được lựa chọn đã triển khai thực 

hiện, cụ thể: có 12/14 cơ quan Trung ương được chọn thí điểm triển khai thực hiện Đề 

án(4) và đã tổ chức thi tuyển đối với 42 trường hợp, trong đó cấp vụ có 32 trường hợp; 

cấp phòng có 10 trường hợp; 19/22 địa phương được chọn thí điểm đã triển khai thực 

hiện Đề án(5) và đã tổ chức thi tuyển đối với 396 trường hợp, trong đó cấp sở có 35 

trường hợp; cấp phòng 361 trường hợp. Những cán bộ, công chức đảm nhận nhiệm vụ 

sau thi tuyển về cơ bản đã thể hiện được phẩm chất, trình độ, năng lực trên cương vị 

lãnh đạo, quản lý, có những đề xuất, sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ, được lãnh đạo và tập thể cơ quan, đơn vị ghi nhận, đánh giá cao. 

Nhiều cán bộ sau khi được bổ nhiệm, qua quá trình công tác tiếp tục được luân chuyển 



để đào tạo đã phát huy tốt năng lực của bản thân, được ghi nhận và bổ nhiệm, bố trí, sắp 

xếp, giới thiệu ứng cử, bầu cử vào đảm nhận các vị trí, chức danh cao hơn. 

Tuy nhiên, việc thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp 

sở, cấp phòng vẫn chưa thực sự thu hút được các ứng viên tham gia. Một số chức danh 

thi tuyển thời gian đầu chỉ có 01 ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển, không bảo đảm tính 

cạnh tranh, dẫn đến việc triển khai thi tuyển phải kéo dài, ảnh hưởng đến các hoạt động 

khác của cơ quan, đơn vị; thậm chí có chức danh thi tuyển do không đủ số ứng viên nên 

phải hủy kế hoạch thi tuyển. Một số cán bộ, công chức đủ điều kiện nhưng chưa thật sự 

quan tâm, mạnh dạn tham gia ứng tuyển. Ở một số địa phương, đơn vị, phần lớn những 

người tham gia là trong quy hoạch chức danh thi tuyển (đối tượng bắt buộc), ít thu hút 

được cán bộ quy hoạch chức danh tương đương. Mặt khác, do thời gian tổ chức thi tuyển 

kéo dài, để tổ chức một cuộc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải mất ít nhất 60 

ngày làm việc, ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị; dẫn 

đến tình trạng bị động trong bố trí cán bộ.  

Ngoài ra, theo quy định không thực hiện thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với 

những người là cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Trong thực tế xảy ra 

vướng mắc đối với những người là ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời là thủ 

trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Theo Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì người đứng 

đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phải là thành viên UBND 

và do HĐND cùng cấp bầu. Vì vậy, việc thi tuyển chức danh thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và bổ nhiệm vào vị trí đó sẽ gặp khó 

khăn, vướng mắc khi thực hiện vì họ chưa được HĐND cùng cấp bầu. 

Những khó khăn, vướng mắc của cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt 

cán bộ  

Thứ nhất, cơ chế, chính sách hiện nay về bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo cơ chế cạnh 

tranh còn những vướng mắc, bất cập. Một số văn bản quy định về bổ nhiệm, giới thiệu 

cán bộ ứng cử hiện nay còn có sự chồng chéo, chưa thống nhất; một số bộ, ngành Trung 

ương lại có quy định riêng về tiêu chuẩn, điều kiện khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp 

sở, ngành tại địa phương dẫn tới khó thực hiện, đặc biệt là những khó khăn khi bổ nhiệm 

cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển 

cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng có nhiều cách thức, phương pháp 

khác nhau, thiếu thống nhất ở cả Trung ương và địa phương. Văn bản hướng dẫn tổ chức 

thực hiện chưa cụ thể về các nội dung như: đối tượng tham gia; tiêu chuẩn chức danh 

thi tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia hội đồng thi tuyển; tỷ lệ thành viên 

hội đồng là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, địa phương; tỷ lệ chuyên gia, nhà 

khoa học; việc quyết định ứng viên trúng tuyển qua thi tuyển khi có từ hai ứng viên trở 

lên đạt số điểm bằng nhau.  



Thứ hai, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong bổ 

nhiệm, đề bạt cán bộ. Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác bổ nhiệm, nhưng trách nhiệm như thế nào thì chưa được làm rõ. 

Người đứng đầu khi ký quyết định bổ nhiệm đều phải căn cứ vào các nội dung như hồ 

sơ, lý lịch, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình... trong đó phải có nghị quyết hoặc ý kiến 

của cấp ủy đảng. Do trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ, cụ thể nên khi có vấn đề 

xảy ra liên quan đến người được bổ nhiệm thì người ký quyết định bổ nhiệm thường 

thoái thác, đẩy trách nhiệm sang tập thể cấp ủy. 

Thứ ba, một số cấp ủy và tập thể lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan 

tâm đến việc triển khai thực hiện thí điểm đổi mới việc bổ nhiệm thông qua thi tuyển ở 

cơ quan, đơn vị; chưa tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ 

chức lực lượng để thực hiện ở cơ quan, đơn vị; chưa tích cực phối hợp với các cơ quan, 

tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng và chỉ đạo thực hiện đề án.  

Thứ tư, công tác thi tuyển luôn gắn liền với việc bổ nhiệm, sử dụng công chức; 

nhưng cơ chế về lương, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập. Công việc của công chức là 

thực thi công vụ nhà nước nhưng tiền lương thấp đã ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc 

của đội ngũ công chức nói riêng và hiệu quả của cả nền công vụ nói chung. Vấn đề 

“chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư còn nan giải. Đây cũng là vấn 

đề đặt ra đối với những công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm sau thi tuyển cạnh 

tranh. 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt 

công chức lãnh đạo, quản lý 

Một là, cần xác định rõ mục tiêu, nguyên tắc trong bổ nhiệm, đề bạt công chức lãnh 

đạo, quản lý theo cơ chế cạnh tranh. Mục tiêu của việc thi tuyển là tìm được người đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn, thực sự tài năng có thể đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

vị trí công tác. Do vậy, phải đề cao nguyên tắc “phù hợp” và coi trọng năng lực thực tế 

của cán bộ, công chức, từ đó xây dựng các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm. Đồng thời, 

không được xa rời nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán 

bộ trong hệ thống chính trị.  

Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp lý, quy định, quy chế về công tác cán bộ nói chung 

và bổ nhiệm, đề bạt công chức lãnh đạo, quản lý nói riêng. Kinh nghiệm trong việc bổ 

nhiệm, đề bạt công chức ở một số quốc gia trên thế giới đều dựa trên hệ thống quy định 

chặt chẽ, có sự đầu tư bài bản trong xây dựng khung pháp lý. Trong đó, cần xác định rõ 

thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị tuyển chọn, hội đồng tuyển chọn, các phương pháp 

tuyển chọn có thể sử dụng, điều kiện sử dụng từng phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, 

những trường hợp đặc thù, ngoại lệ và thẩm quyền quyết định những trường hợp này. 

Cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị 

nhằm thu hút được những cán bộ có trình độ, năng lực. 



Ba là, đổi mới, linh hoạt trong quy trình bổ nhiệm, đề bạt công chức lãnh đạo, quản 

lý. Mỗi phương pháp, hình thức đều có những ưu và nhược điểm, không có phương 

pháp nào là tuyệt đối hoàn hảo. Thực tế cho thấy, ưu điểm của phương pháp tuyển chọn, 

bổ nhiệm truyền thống lại là nhược điểm của phương pháp thi tuyển và ngược lại. Trong 

khi yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được cán bộ đáp ứng đầy đủ, toàn diện những tiêu 

chuẩn, điều kiện của chức danh, công việc, đồng thời bảo đảm những nguyên tắc bất 

biến trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Vì vậy, cần xem xét, cân nhắc lựa chọn một hoặc 

kết hợp nhiều phương pháp trong một quy trình bổ nhiệm cán bộ. Ví dụ, trong quá trình 

xây dựng danh sách những người tham gia thi tuyển theo đề án thí điểm thì cấp ủy cần 

khảo sát kỹ lưỡng, xem xét, thẩm định quyết định đúng với quy trình năm bước trong 

công tác cán bộ để lựa chọn danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia. 

Bước này có vai trò đánh giá, sàng lọc ứng viên như: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, năng lực lãnh đạo, quản lý, quá trình phấn 

đấu… nếu chỉ căn cứ vào một phần trình bày đề án sẽ không thể đánh giá được toàn 

diện, tránh tình trạng tổ chức thi thay cho toàn bộ quy trình bổ nhiệm. Đây cũng chính 

là thể hiện vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyển chọn cán 

bộ.  

Bốn là, có cơ chế ràng buộc đối với ứng viên sau khi được bổ nhiệm. Để đảm bảo 

kết quả thực chất của việc bổ nhiệm, cần có cơ chế tập sự, theo dõi kết quả công việc 

của ứng viên sau thời gian bổ nhiệm, đặc biệt là đối với những ứng viên được bổ nhiệm 

bằng đề án thi tuyển nhằm kiểm chứng kết quả bổ nhiệm trong thực tế, đồng thời tránh 

tình trạng ứng viên trình bày đề án hay nhưng không triển khai thực hiện được. Đề án 

dự thi của người trúng tuyển được bổ nhiệm cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện sau thi 

tuyển, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động của cá nhân và coi 

đó là căn cứ để các cấp có thẩm quyền giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; cam kết trong 

quá trình đảm nhận chức vụ của người trúng tuyển. Kết quả công tác trong giai đoạn 

đầu tiên sau khi bổ nhiệm là căn cứ để cấp có thẩm quyền quyết định bố trí, sử dụng cho 

phù hợp. 

Năm là, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng để xóa bỏ tâm lý e ngại 

thi tuyển của công chức, gắn với việc mở rộng điều kiện, cơ hội cho những người có 

năng lực, phẩm chất, có nhu cầu thi tuyển để thu hút nhiều ứng viên tham gia. Có thể 

mở rộng đối tượng từ khu vực tư có kinh nghiệm quản lý tham gia thi tuyển vào các vị 

trí quản lý tương ứng tại những nơi điều kiện phù hợp. Hạn chế tư duy chỉ có người của 

cơ quan tuyển dụng mới biết được ai là người làm được việc, kể cả về chuyên môn, 

nghiệp vụ.  

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình bổ nhiệm, đề bạt và những 

người tham gia công tác tuyển chọn. Cần đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị giám sát việc thi tuyển, bảo đảm nguyên tắc công khai, bình đẳng trong tuyển 

chọn cán bộ; đồng thời ràng buộc trách nhiệm của những người tham gia công tác tuyển 

chọn cán bộ với kết quả tuyển chọn. Trong trường hợp người được bổ nhiệm không đáp 



ứng được yêu cầu công việc hoặc thể hiện năng lực không tương xứng với kết quả do 

hội đồng đánh giá, cần xem xét, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý nếu nguyên 

nhân xuất phát từ chủ quan của thành viên hội đồng tuyển chọn. 

Phát huy cơ chế cạnh tranh trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức là một trong 

những định hướng đúng đắn của Đảng, phù hợp thực tiễn, góp phần hiện thực hóa yêu 

cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thực đức, thực tài, tâm trong, trí sáng, phục vụ đắc lực cho 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, 

đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính 

trị và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên./. 
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