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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt những đóng góp mới của luận án 

Một là,luận án quan niệm tiêu chí đánh giá công chức cấp xã (CCCX) là hệ thống các dấu hiệu 

đặc trưng mà chủ thể đánh giá sử dụng theo những quy trình xác định để duyệt xét và đánh giá phẩm 

chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

giao của CCCX; Phương pháp đánh giá CCCX là hệ thống các cách thức chính thức mà chủ thể đánh 

giá sử dụng theo những quy trình xác định để duyệt xét và đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, 

năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của CCCX.  

Hai là, Luận án chỉ ra những hạn chế của các tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX từ thực 

tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình, cụ thể: i) công tác đánh giá CCCX có lúc, có nơi vẫn chưa thực sự 

được coi trọng, còn mang nặng tính hình thức, dĩ hòa vi quý; ii) tiêu chí sử dụng để đánh giá công 

chức chưa thực sự khoa học vì thế công tác đánh giá CCCX còn cảm tính và chưa chính xác; iii) 

phương pháp đánh giá công chức còn cứng nhắc, chưa linh hoạt, sáng tạo. 

Ba là, quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, CCCX với các tiêu chí cụ thể: 

i) bảo đảm mục tiêu xây dựng đội ngũ CCCX trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; ii) 

căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng chức danh 

CCCX; iii) bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và phát huy dân chủ, thu hút sự giám sát hoạt 

động đánh giá CCCX; iv) phù hợp với đặc điểm của đội ngũ CCCX, Luận án đề xuất một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX trong giai đoạn hiện nay, bao gồm: i) 

nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá CCCX và tính cấp thiết phải hoàn thiện tiêu chí 

và phương pháp đánh giá CCCX trong giai đoạn hiện nay; ii) Tiếp tục hoàn thiện các quy định về 

tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX; iii) Áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX 

linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng chức danh CCCX và điều kiện cụ thể các vùng, miền; 

iv) thí điểm người dân tham gia đánh giá CCCX; v) bảo đảm điều kiện áp dụng các tiêu chí và 

phương pháp đánh giá CCCX hiệu quả. 
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