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về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020

------

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) đã tiến hành 
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 của Ban 
Chấp hành Trung ương (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành 
những nội dung cơ bản trong Báo cáo tổng kết của Bộ Chính trị trình Trung 
ương, đồng thời nhấn mạnh một số điểm sau đây :

I- Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ nước ta có bước 
trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt, đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong 
thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế; là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên 
những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Số đông cán bộ giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống 
lành mạnh, gắn bó với nhân dân.

Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thể chế hoá, cụ thể hoá 
được nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn đề ra trong Chiến lược cán bộ. 
Nội dung, phương pháp, cách làm có đổi mới, tiến bộ; dân chủ, công khai trong 
công tác cán bộ được mở rộng; nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác 
cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ được giữ vững.

Tuy nhiên, nhiều khuyết điểm, yếu kém trong công tác cán bộ chậm được 
khắc phục; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, tổ 
chức đảng chưa quán triệt đầy đủ và sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là khâu 
then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chính sách, môi trường làm việc của 
cán bộ chưa tạo động lực để khuyến khích, thu hút, phát huy năng lực, sự cống 
hiến của cán bộ. Nhìn chung, việc đổi mới công tác cán bộ chưa toàn diện và còn 
chậm so với đổi mới kinh tế - xã hội.

Chất lượng đội ngũ cán bộ còn những mặt yếu; cơ cấu đội ngũ cán bộ vẫn 
mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý; thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán 
bộ đầu ngành, cán bộ có trình độ cao, có khả năng dự báo, xử lý tốt những vấn đề 
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phức tạp nảy sinh... Thời gian qua, việc thực hiện Chiến lược cán bộ mới tập 
trung nhiều vào đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, chưa chú ý đúng mức, toàn 
diện đến các đối tượng cán bộ khác. 

Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, 
chủ  nghĩa  cá  nhân,  thực  dụng,  quan  liêu,  tham nhũng,  lãng  phí,  thiếu  trách 
nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng chí trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng, kéo dài nhưng chậm có giải pháp 
hữu hiệu để ngăn chặn và kịp thời xử lý, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, với chế độ.

II- Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng đẩy mạnh 
việc thực hiện Chiến lược cán bộ. Từ nay đến năm 2020, tập trung thực hiện tốt 
những nhiệm vụ và giải pháp lớn sau đây :

1- Quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ 
cán bộ 

Một là, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu 
then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng. 

Hai là, phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Ba là, quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiết với 
nhân dân; tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt 
dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Bốn là, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới 
cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Năm là, thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân 
dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển 
chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào nhân dân để phát hiện, 
kiểm tra và giám sát cán bộ.

Sáu là, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán 
bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ 
chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.
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Mục tiêu  cần đạt được là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững 
vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

2- Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ 

Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công 
tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ 
chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. 
Bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tổ chức và hoạt động của các tổ chức thành viên khác trong hệ thống chính 
trị; tiếp tục cải tiến quy trình công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Mở rộng và phát huy dân chủ trong công 
tác cán bộ.

3- Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong  
từng khâu của công tác cán bộ

- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh 
cán bộ và tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ; 
bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn 
diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo 
chính; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp 
quản lý, sử dụng cán bộ.

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, 
có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Xây dựng quy hoạch 
đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, nhất là cấp chiến lược; kết hợp xây dựng quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên môn, cán bộ quản 
lý sản xuất, kinh doanh, cán bộ lãnh đạo trong lực lượng vũ trang, cán bộ nghiên 
cứu khoa học, đội ngũ chuyên gia đầu ngành; đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ 
vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 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.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, đưa công tác này trở 
thành nền nếp thường xuyên trong công tác cán bộ. Mở rộng việc bố trí bí thư 
cấp uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân, chánh án toà án nhân dân, viện trưởng viện 
kiểm sát nhân dân, chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ lãnh đạo cấp 
trưởng các ngành công an, tài chính, thuế, hải quan... không phải là người địa 
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phương. Kết hợp thực hiện cơ chế thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý với luân 
chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo 
quy hoạch, theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu 
trong thực hiện Chiến lược cán bộ trong giai đoạn mới. Củng cố, nâng cao chất 
lượng về mọi mặt của hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Huy động 
mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước, trong và ngoài Đảng, trong và ngoài khu 
vực nhà nước. Xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
chiến lược quốc gia về nhân tài đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh toàn diện 
công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập 
quốc tế.

-  Cơ cấu lại  đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu tăng cường chất 
lượng, tinh giản biên chế hành chính, đáp ứng yêu cầu thực hiện Cương lĩnh, 
Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2010 - 2020, bảo đảm cơ cấu hợp lý 
giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý, các ngạch, bậc công chức, viên chức; giữa 
các độ tuổi, địa bàn, lĩnh vực công tác; tăng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người 
dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân, con gia đình có công với cách 
mạng; khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ. 

- Cải cách hệ thống chính sách, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, công 
bằng trong thực hiện chính sách cán bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, 
các đối tượng cán bộ; gắn chính sách cán bộ trong từng khâu của công tác cán 
bộ, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ với quyền lợi; khuyến khích cán bộ công tác ở địa 
bàn khó khăn, ở cơ sở; cải cách cơ bản chế độ tiền lương, tiền tệ hoá tiền lương 
và các chế độ theo lương; ban hành chính sách về nhà ở, nhà công vụ đối với cán 
bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Cải cách công tác thi đua, khen thưởng để 
tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước một cách thực chất, khắc 
phục "bệnh thành tích", hình thức, lãng phí. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng 
môi trường làm việc tốt để phát huy tốt nhất khả năng cống hiến và phát triển của 
cán bộ.

- Đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ. Hoàn thiện chế độ 
bầu cử; cải tiến cách thức tuyển chọn, lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm cán bộ để 
chọn đúng người, bố trí đúng việc. Mở rộng quyền đề cử, tự ứng cử và giới thiệu 
nhiều phương án nhân sự để lựa chọn. Xây dựng và thực hiện tốt chế độ miễn 
nhiệm, từ chức, cho thôi việc, thay thế cán bộ kém phẩm chất và năng lực, không 
hoàn thành nhiệm vụ để phương châm "có lên, có xuống, có vào, có ra" được 
thực hiện bình thường trong bố trí, sử dụng cán bộ. Xây dựng cơ chế đảng viên 
và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ.
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4- Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cấp trên đối với cấp dưới 
trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ.

5- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con 
người làm công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng chương trình, kế hoạch và lộ 
trình thực hiện việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức và cán bộ 
phù hợp với đặc điểm của nước ta trong tình hình mới; xây dựng Học viện Xây 
dựng Đảng thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo có chất lượng 
cao về xây dựng Đảng, trong đó có khoa học về tổ chức và cán bộ. Tăng cường 
giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và phẩm chất, đạo đức của đội 
ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ; phòng, chống tiêu cực trong công tác 
cán bộ. 

III-  Từ nay đến Đại  hội  XI của Đảng cần tập trung thực hiện tốt 
những nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

1- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; thực 
hiện việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Chuẩn bị tốt công 
tác nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XI của Đảng.

2- Hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về : 
Quy chế bầu cử trong Đảng; quy chế đánh giá cán bộ (sửa đổi, bổ sung); quy 
định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 
công tác cán bộ; quy chế miễn nhiệm và từ chức của cán bộ; cải tiến việc lấy 
phiếu tín nhiệm cán bộ; chính sách xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên 
có vấn đề về lịch sử chính trị; chính sách nhà ở của cán bộ, công chức và lực 
lượng vũ trang; chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; chính sách thu 
hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ để bổ 
sung cán bộ cho các lĩnh vực công tác.

3- Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện thí điểm một số đề án

-  Đề án thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban 
thường vụ và bí thư, phó bí thư.

- Đề án nhất thể hoá một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chính 
quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh.

- Đề án đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng; 
thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo.
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Giao Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và xem xét kỹ các đề án trước khi 
quyết định thí điểm.

4- Triển khai xây dựng các đề án về :

- Chiến lược quốc gia về nhân tài và Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ.

- Cơ chế đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán 
bộ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc mở rộng thực hiện chủ 
trương khoán chi phí hành chính, khoán quỹ lương trong các cơ quan hành chính; 
thực hiện một cơ quan thống nhất quản lý về biên chế. Tiếp tục thực hiện chính 
sách nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi đối với một số trường hợp để sắp xếp, bố 
trí cán bộ sau các kỳ đại hội Đảng.

*
* *

Căn cứ Kết luận này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng kế 
hoạch, chương trình đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến Đại hội XI 
của Đảng và đến năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của 
địa phương, cơ quan, tổ chức, phấn đấu tạo bằng được những chuyển biến, tiến 
bộ mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Nơi nhận :
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ

Nông Đức Mạnh
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