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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Trước hết, do ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá cũng 

như việc xây dựng, hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX. 

 Đánh giá công chức là một khâu quan trọng trong công tác quản lý 

CCCX. Đánh giá không đúng, không chính xác dẫn đến sử dụng một cách 

tùy tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân, thậm chí có khi 

làm xáo trộn tâm lý của cả một tập thể. 

 Hai là, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính 

sách nhằm nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức, trong đó có 

việc xây dựng và hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá công chức, 

Đảng ta đã có nhiều nghị quyết bàn về công tác đánh giá cán bộ nói chung, 

trong đó có đánh giá CCCX và rút ra những bài học kinh nghiệm chỉ đạo 

cụ thể về vấn đề này. Coi đó là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, 

trình độ, năng lực của CBCC. Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy trình 

đánh giá công chức, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và 

trách nhiệm đối với việc đánh giá công chức”. 

 Ba là, hệ thống các tiêu chí, phương pháp hiện nay được sử dụng để 

đánh giá CCCX trên thực tế còn chưa thực sự khoa học, hợp lý đã ảnh 

hưởng đến kết quả, chất lượng của công tác đánh giá CCCX. 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đánh giá CCCX hiện 

nay vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định. Việc đánh giá chưa 

dựa vào những thước đo cụ thể đã được lượng hoá, mà chủ yếu dựa vào 

những tiêu chí chung chung, mang nặng cảm tính... Phương pháp đánh giá 

công chức vẫn chủ yếu là phương pháp đánh giá theo nhận xét. Các tiêu chí 

để đánh giá còn nặng về thâm niên công tác, về phương diện tinh thần, đạo 

đức và tư cách nói chung, thiếu cụ thể và chưa thực sự hướng vào các chuẩn 

mực, kết quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thực thi công việc được 
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giao. Do đó khi đánh giá dễ dẫn đến nhiều hạn chế như nể nang, né tránh 

hoặc thành kiến... ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đánh giá công chức, làm 

cho công tác đánh giá CCCX chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

 Chính thực tiễn trên đã đòi hỏi cần có những nghiên cứu toàn diện cả 

về mặt lý luận và thực tiễn về tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX, để từ 

đó đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí, phương pháp 

đánh giá CCCX đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Tuy nhiên, do số 

lượng đơn vị hành chính cấp xã là rất lớn, nên nghiên cứu sinh giới hạn 

nghiên cứu hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn 

của tỉnh Quảng Bình - tỉnh thuộc miền Trung, có tổng diện tích là 8.063,7 

km²với 159 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có: 10 phường, 9 thị trấn 

và 140 xã. Các xã của tỉnh Quảng Bình hội tụ đủ đặc trưng của các loại địa 

hình: có cả xã đồng bằng, xã miền núi, xã biển, hải đảo. 

 Chính vì lý do trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài: “Hoàn thiện tiêu 

chí và phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình 

trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận án. Đây là đề tài không chỉ 

mang tính lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.  

2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án 

Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận về tiêu chí và phương pháp 

đánh giá CCCX, đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chí và phương pháp 

đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình, luận án sẽ đề xuất quan điểm và các 

giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX ở 

nước ta trong điều kiện hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Thứ nhất, làm rõ cơ sở lý luận về tiêu chí và phương pháp đánh giá 

CCCX. Phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận về CCCX và đánh giá CCCX; 

Thứ hai, phân tích và đánh giá về thực trạng áp dụng tiêu chí và 

phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình; 

Thứ ba, đề xuất quan điểm và các giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu 
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chí và phương pháp đánh giá CCCX ở nước ta đáp ứng yêu cầu của tình 

hình mới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Nghiên cứu tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX. 

- Không gian: Luận án nghiên cứu ở một số xã, thị trấn thuộc một số 

huyện ở tỉnh Quảng Bình. 

 - Thời gian: Từ năm 2003 đến nay. 

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cụ thể của 

luận án 

4.1. Phương pháp luận 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiếp cận vấn đề trên cơ sở nền 

tảng nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 

sử; tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đánh giá CCCX và các tiêu 

chí, phương pháp đánh giá CCCX. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Để thực hiện kết quả nghiên cứu, luận án sử dụng nhiều phương pháp 

nghiên cứu cụ thể như: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu; 

- Phương pháp điều tra xã hội học; 

- Phương pháp thống kê - so sánh; 

- Phương pháp phân tích - tổng hợp; 

- Phương pháp chuyên gia. 

5. Giả thuyết khoa học 

Luận án đứng trước một số câu hỏi nghiên cứu quan trọng cần phải 

giải mã, đó là: 

- Câu hỏi 1: Những vấn đề lý luận về tiêu chí và phương pháp đánh 

giá CCCX?   
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- Câu hỏi 2: Thực trạng áp dụng tiêu chí, phương pháp đánh giá 

CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình? 

- Câu hỏi 3: Để hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp đánh giá 

CCCX cần đề xuất quan điểm và giải pháp nào?  

6. Những đóng góp mới của luận án 

Luận án góp phần quan trọng trong việc hệ thống hóa, phân tích 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá và tiêu chí, phương pháp 

đánh giá CCCX, đặc biệt là thông qua nghiên cứu từ thực tiễn ở Quảng 

Bình để đề xuất quan điểm và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện tiêu chí 

và phương pháp đánh giá CCCX trong giai đoạn hiện nay.  

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, đóng góp quan 

trọng vào sự phát triển của lý luận quản lý hành chính nhà nước, quản lý 

công chức, công vụ, quản lý đội ngũ CB, CCCX; góp phần làm phong 

phú thêm cơ sở khoa học cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn về 

đánh giá công chức, tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX. 

Đồng thời, luận án còn dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy 

và học tập môn công chức, công vụ trong hệ thống các học viện, làm tài 

liệu tham khảo trong giảng dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ các cấp và cho CBCC nói 

chung cũng như CCCX nói riêng.   

8. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo 

và phụ lục, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và 

những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX 

trong quản lý công chức. 

Chương 3: Thực trạng áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá 

CCCX ở tỉnh Quảng Bình. 

Chương 4: Quan điểm, giải pháp hoàn thiện tiêu chí và phương pháp 

đánh giá CCCX. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN  

ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC  

NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu về công chức và chính quyền địa 

phương nói chung 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan tới đề tài với nhiều 

cách tiếp cận và phản ánh ở nhiều phương diện, nhiều cấp độ khác nhau như:  

Cuốn sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, 

công chức”của đồng chủ biên, gồm TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn 

Minh Phương do NXB. Chính trị Quốc gia phát hành năm 2004. 

Cuốn“Một số vấn đề lý luận về chế định pháp luật công vụ, công chức” 

của PGS. TS. Lương Thanh Cường do NXB. Chính trị - Hành chính ấn 

hành năm 2011.  

Hay có thể kể đến cuốn “Đổi mới nội dung hoạt động các cấp chính 

quyền địa phương trong kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế” 

của đồng tác giả Nguyễn Ký và Nguyễn Hữu Đức, Đinh Xuân Hà do 

NXB. Chính trị Quốc gia phát hành năm 2012,... 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về cán bộ, công chức cấp xã. 

Cuốn sách “Pháp luật về CBCC chính quyền cấp xã ở Việt Nam hiện 

nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Minh Sản chủ 

biên do NXB Chính trị - Hành chính phát hành năm 2008. Hay như cuốn 

“Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với CBCC cơ sở” của đồng tác 

giả Nguyễn Thế Vịnh và Đinh Ngọc Giang do NXB. Chính trị quốc gia 

phát hành năm 2011. 

Luận văn Thạc sĩ Luật học “Hoàn thiện pháp luật về CBCCCX ở 

nước ta hiện nay” của tác giả Nguyễn Thị Thanh (2006), Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh – Viện Nhà nước và Pháp luật… 
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Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

giai đoạn 2007 – 2015” của Bộ Nội vụ năm 2009. 

1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu đánh giá công chức 

Cuốn sách “Quy hoạch và đánh giá cán bộ” của tác giả Đỗ Minh 

Cương do NXB Chính trị quốc gia phát hành năm 2009. Tài liệu tham 

khảo với tiêu đề “Đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt 

động của các CQHCNN các cấp” của tác giả Nguyễn Khánh do NXB Lao 

động phát hành năm 2003. 

Về đánh giá CBCC, tác giả Đỗ Thu Hương cũng có công trình“Hoàn 

thiện công tác đánh giá công chức”. Đây là Luận văn thạc sĩ Quản lý hành 

chính công được bảo vệ năm 2011. Ngoài ra, còn có nhiều bài báo khoa 

học khác đề cập tới chủ đề này, trong đó có thể phải kể đến như: “Những 

đổi mới trong quy chế đánh giá CBCC” của tác giả Phạm Tất Thắng đăng 

trên Tạp chí quản lý nhà nước số 8/2010; Bài viết “Các tiêu chí đánh giá 

chất lượng công chức” của tác giả Đào Thị Thanh Thủy đăng trên Tạp chí 

Tổ chức nhà nước số tháng 12/2010; Tác giả Hoàng Mai cũng có bài viết 

“Hoàn thiện mô hình phân cấp trong đánh giá công chức hành chính nhà 

nước” đăng trên Tạp chí tổ chức nhà nước số 10/2009,... 

1.1.1.4. Các công trình nghiên cứu về tiêu chí và phương pháp đánh 

giá công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng 

Các công trình liên quan có thể kể đến như: Đề tài khoa học cấp Bộ 

“Hoàn thiện phương pháp đánh giá CBCC hàng năm” do tác giả Nguyễn 

Ngọc Hiến làm chủ nhiệm (2002); Giáo trình “Tổ chức nhân sự hành 

chính nhà nước”, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội (2010) của Học viện 

Hành chính; Đề tài khoa học cấp Bộ “Đổi mới phương pháp đánh giá 

công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước” do tác giả Hà Quang 

Ngọc làm chủ nhiệm (2011),... 

Tác giả Phạm Tất Thắng có bài viết “Những đổi mới trong quy chế 

đánh giá CBCC” đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước số 175 (8/2010). 

Luận án tiến sĩ “Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong 
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điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế” của tác giả Trần Anh Tuấn được 

bảo vệ năm 2010. Trên phạm vi địa phương hiện cũng đã có một số công 

trình nghiên cứu về chủ đề này, trong đó có thể đề cập tới đề tài: “Xây 

dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá thực thi công vụ hàng năm của 

CBCC lấy thực tiễn ở TP. Cần Thơ” của tác giả Võ Duy Nam.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài 

Đã có nhiều công trình của các tác giả nước ngoài nghiên cứu về 

công chức và đánh giá công chức trong đó có đề cập đến tiêu chí và 

phương pháp đánh giá công chức. Cụ thể: 

PUMA (1994) “Performance management in Government; Performance 

Measurement and Results-oriented Management”, Publish: OECD đề cập 

đến quản lý thực thi công vụ trong hoạt động của Chính phủ.  

U.S.Department of the Interior(2004),“Performance Appraisal 

Handbook”. Đây là cuốn sách dưới dạng một sổ tay hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ Hoa Kỳ cho các nhà quản lý, người giám sát và các nhân viên. Cuốn 

sách này cho rằng quản lý kết quả công việc của nhân viên cũng quan 

trọng như quản lý các nguồn lực tài chính và đầu vào.  

OECD (2005),“Performance Related Pay Policies for Government 

Employees”. Đây là cuốn sách trình bày các báo cáo tổng quan về chính 

sách trả lương theo kết quả cho các nhân viên chính phủ tại 14 quốc gia 

trong hai thập kỷ qua.  

Jody Zali Kusek và Ray C.Rist (2005), “Mười bước tiến tới hệ thống 

giám sát và đánh giá dựa trên kết quả”, Nxb Văn hóa – Thông tin. Cuốn sách 

đề cập tới những khó khăn của các nước đang phát triển khi xây dựng hệ 

thống đánh giá căn cứ vào kết quả thay cho đánh giá theo quá trình thực hiện. 

State Personnel Manual of North Carolina (2007), “Performance 

Management System”, giới thiệu về hệ thống quản lý thực thi trong đó có 

nội dung đánh giá kết quả thực thi được thực hiện thông qua bản đánh giá 

kết quả thực thi nhằm xếp hạng công chức,... 

1.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 
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Một là, tập trung nghiên cứu làm rõ công tác đánh giá, tiêu chí, phương 

pháp đánh giá đối với đối tượng CCCX nói chung và ở tỉnh Quảng Bình nói 

riêng gắn với đặc thù cũng như chức danh, vị trí việc làm của CCCX. 

Hai là, phân tích đánh giá hệ thống các văn bản pháp luật điều 

chỉnh công tác đánh giá CCCX, tiêu chí, phương pháp đánh giá từ khi đội 

ngũ CCCX hình thành theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Pháp lệnh CBCC năm 2003 cho đến nay của nhà nước ta nói chung và 

tỉnh Quảng Bình nói riêng. Đồng thời đánh giá thực tế áp dụng các tiêu 

chí và phương pháp được pháp luật qui định trong đánh giá CCCX ở tỉnh 

Quảng Bình. Từ đó làm căn cứ để xác định những tiêu chí, phương pháp 

đánh giá phù hợp với thực tế. 

Ba là, nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí và phương 

pháp đánh giá CCCX trong điều kiện hiện nay khi Đảng và nhà nước ta đang 

tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện cải cách hành chính nhà nước.   

Bốn là, đề xuất một số điều kiện đảm bảo hoàn thiện tiêu chí và 

phương pháp đánh giá CCCX đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.  

 

 

Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRONG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC 

 

 2.1. Một số vấn đề lý luận về công chức cấp xã và đánh giá công 

chức cấp xã 

2.1.1. Cấp xã và chính quyền cấp xã 

Cấp xã bao gồm xã, phường, thị trấn là cấp hành chính cuối cùng 

trong hệ thống hành chính bốn cấp của nước ta, là cấp trực tiếp tổ chức 

thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm 

lo đời sống của nhân dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã 

hội ở cơ sở.  
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Với vị trí đặc thù như vậy nên chính quyền cấp xã có vị trí đặc biệt 

quan trọng trong hệ thống chính trị, hành chính của đất nước ta. Là cầu nối 

trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt 

động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh 

trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm 

bảo cho các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, được triển khai thực hiện trong cuộc sống.  

2.1.2. Công chức cấp xã 

2.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã 

CCCX là công dân Việt Nam đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng về 

chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với các điều kiện thực tế của cấp xã theo 

quy định của pháp luật về CCCX được tuyển dụng giữ một chức danh 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, trong biên chế và hưởng 

lương từ ngân sách Nhà nước. 

Qua đó cho thấy đội ngũ CCCX có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, về tiêu chuẩn đối với CCCX. Đội ngũ CCCX gồm các cá 

nhân đáp ứng các yêu cầu nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, 

phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe… nhằm triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp xã.   

Thứ hai, về hoạt động thực thi công vụ. CCCX làm việc trong UBND 

cấp xã là cấp cơ sở trong hệ thống cơ quan HCNN, gắn liền với cộng đồng 

làng xã và các tổ chức tự quản của dân cư. Về chức năng, nhiệm vụ chủ 

yếu là quản lý HCNN gắn với việc giải quyết các công việc có tính tự 

quản ở cơ sở. 

Thứ ba, CCCX hoạt động liên tục, ổn định, thường xuyên, giải 

quyết các công việc hàng ngày ở cấp xã. Tuy nhiên so với với công chức 

HCNN nói chung, CCCX là lực lượng mang tính thiếu ổn định hơn do 

thường có sự luân chuyển, điều động, sắp xếp lại công việc nhất là sau 

mỗi kỳ bầu cử.  
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Thứ tư, CCCX phải kiêm nhiệm nhiều việc. Mặc dù được đào tạo ở 

một chuyên ngành nhất định nhưng khi thực thi công vụ ở cở sở công 

chức xã lại phải thực hiện việc quản lý, tham mưu và thực thi công vụ 

trên quy mô, phạm vi rộng với nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau.  

Thứ năm, phần lớn CCCX là người địa phương, sinh sống tại địa 

phương nên có ưu điểm là có sự am hiểu về văn hoá, phong tục tập quán 

của địa phương, nắm bắt rõ tâm lý, tình cảm của nhân dân, làm tốt công 

tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.  

Thứ sáu, CCCX gồm công chức ở xã, thị trấn và phường có sự khác 

nhau về hoạt động. 

2.1.2.2. Vai trò của công chức cấp xã trong quản lý hành chính chính 

nhà nước ở cơ sở 

Thứ nhất, là lực lượng trực tiếp triển khai các chiến lược, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở. 

Thứ hai, là cầu nối trong mối quan hệ giữa người dân ở cơ sở với 

Nhà nước.  

Thứ ba, giúp chính quyền cấp xã bảo tồn và duy trì được những giá 

trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, đồng thời sự nhạy bén với cái mới, 

sáng tạo, linh hoạt của CCCX cũng giúp chính quyền cấp xã loại bỏ được 

hủ tục lạc hậu. 

2.1.2.3. Tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã 

Tiêu chuẩn đối với CCCX được xác định theo pháp luật về CBCC, 

pháp luật chuyên ngành về dân quân tự vệ, công an xã, tiêu biểu là ba văn 

bản: Luật CBCC ban hành ngày 13/11/2008, Luật Dân quân tự vệ ngày 

23/11/2009; Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008. 

Theo đó, CCCX có các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể nhất định.  

2.1.2.4. Nhiệm vụ của công chức cấp xã 

Nhiệm vụ của các chức danh CCCX được quy định chi tiết từ Điều 3 

đến Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 
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30 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm 

vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, mỗi chức danh 

CCCX thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo quy định của pháp luật và sự phân 

công của lãnh đạo UBND cấp xã. 

2.1.3. Đánh giá công chức cấp xã 

2.1.3.1. Khái niệm đánh giá công chức cấp xã 

“Đánh giá CCCX là một nội dung quản lý đội ngũ CCCX để làm rõ 

phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo các tiêu chí nhất định, là căn cứ để 

bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với CCCX”.”. 

2.1.3.2. Mục đích đánh giá công chức cấp xã  

Nhằm làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá 

là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, ĐTBD, khen thưởng, kỷ luật và 

thực hiện chính sách đối với công chức. 

2.1.3.3. Nội dung đánh giá công chức cấp xã 

Nội dung đánh giá CCCX bao gồm: kết quả làm việc; năng lực và 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tiềm năng của người CCCX và động cơ 

làm việc của người công chức. 

2.1.3.4. Nguyên tắc đánh giá công chức cấp xã 

Thứ nhất, nguyên tắc bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác. 

Thứ hai, nguyên tắc tập trung dân chủ.  

Thứ ba, việc đánh giá phải công khai, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy 

trình đánh giá CCCX.  

Thứ tư, nguyên tắc pháp chế. 

2.1.3.5. Các chủ thể đánh giá công chức cấp xã 

Các chủ thể gồm: công chức tự đánh giá; tập thể - đồng nghiệp đánh 

giá; cấp trên trực tiếp đánh giá; người dân (khách hàng) đánh giá. 

2.2. Các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã  
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2.2.1. Tiêu chí đánh giá công chức cấp xã 

2.2.1.1. Khái niệm tiêu chí đánh giá công chức cấp xã 

Tiêu chí đánh giá CCCX là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng mà chủ 

thể đánh giá sử dụng theo những quy trình xác định để 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. 

2.2.1.2.  Các tiêu chí đánh giá công chức cấp xã 

Ở bình diện chung, khoa học quản lý ghi nhận các tiêu chí được sử 

dụng trong đánh giá CCCX có thể là định tính hoặc định lượng bao gồm: 

- Tiêu chí về số lượng: Đây là tiêu chí định lượng gồm toàn bộ những 

công việc CCCX đã thực hiện.  

- Tiêu chí về chất lượng: Chất lượng làm việc của CCCX có thể đo 

lường thông qua việc xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ của CCCX so 

với mục tiêu đã đề ra hoặc so sánh với kết quả thực hiện của các công chức 

khác thực hiện cùng công việc đó trong điều kiện tương tự để xác định 

hiệu quả làm việc của công chức.  

Hiện nay, tiêu chí đánh giá CCCX được thực hiện theo quy định của 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015quy định về đánh giá và 

phân loại CBCC, viên chức hàng năm. 

2.2.1.3. Mức độ hoàn thiện của tiêu chí đánh giá công chức cấp xã 

 Mức độ hoàn thiện của các tiêu chí đánh giá CCCX đòi hỏi phải đáp 

ứng được những yêu cầu sau: 

- Tính cụ thể và toàn diện. 

- Tính hệ thống của tiêu chí.  

- Tính thống nhất của tiêu chí. 

- Tính phù hợp của tiêu chí. 

2.2.2. Phương pháp đánh giá công chức cấp xã  

2.2.2.1. Khái niệm phương pháp đánh giá công chức cấp xã 

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 đánh giá 
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phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 

kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của CCCX. Kết quả đánh giá là căn 

cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật 

và thực hiện chính sách đối với công chức. 

2.2.2.2. Các phương pháp đánh giá công chức cấp xã 

Trong quá trình đánh giá công chức nói chung, CCCX nói riêng, 

thường có các phương pháp đánh giá sau: 

(1) Phương pháp cho điểm, xếp hạng theo tiêu chí, so sánh với mục 

tiêu đã xác định 

(2) Phương pháp bình bầu (hoặc theo ý kiến nhận xét) 

(3) Phương pháp đánh giá thông qua báo cáo 

(4) Phương pháp đánh giá dựa vào những sự kiện đáng chú ý 

(phương pháp lưu giữ) 

(5) Phương pháp quan sát hành vi 

(6) Phương pháp phỏng vấn 

2.2.2.3. Mức độ hoàn thiện của phương pháp đánh giá công chức 

cấp xã 

Mức độ hoàn thiện của các phương pháp đánh giá CCCX được đảm 

bảo bởi các yêu cầu về: 

- Đảm bảo thực hiện được mục tiêu của đánh giá CCCX. 

- Tính đa dạng và hệ thống 

- Đảm bảo tính chính thức và có quy trình thống nhất 

- Đảm bảo dễ áp dụng và tiết kiệm 

2.3. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong đánh giá 

công chức cấp xã và một số bài học kinh nghiệm được rút ra 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong đánh giá 

công chức cấp xã 

2.3.1.1. Kinh nghiệm của một số nước 

 Kinh nghiệm của Mỹ 

Trong đánh giá công chức ở các địa phương tỉnh, hạt (province, 
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town) cho đến quận huyện (district), và cấp xã (village, commune) ở Mỹ, 

công chức tham gia rất chủ động, họ có quyền đề xuất ý kiến trực tiếp về 

nội dung đánh giá phù hợp và ý kiến cá nhân về bản đánh giá về mình từ 

nhà quản lý cấp trên. Bên cạnh đó, thời điểm đánh giá công chức địa 

phương cấp xã (village, commune) ở Mỹ cũng khác nhau giữa các bang, 

trong tổng số 50 bang của Mỹ có 13 bang áp dụng đánh giá theo chu kỳ 2 

năm/lần, 4 bang áp dụng chu kỳ 3 năm và 2 bang áp dụng chu kỳ 5 

năm/lần. Sở dĩ các bang này cho rằng tần suất đánh giá công chức quá dầy 

sẽ dẫn tới tâm lý ngại va chạm và vì thế có bản đánh giá “đạt”, “tròn vai” 

công chức sẽ lựa chọn hướng hành động với năng suất hoạt động công vụ 

ở mức độ trung bình, thiếu sự đột phá, sáng tạo, nỗ lực, quan điểm cá nhân 

trong công việc. Những bang còn lại là áp dụng chu kỳ 1 năm/lần. 

 Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Công chức cơ sở ở Nhật Bản được chăm sóc theo kiểu “nghệ thuật 

cây cảnh” không cần nhiều nhưng chăm sóc tốt, thường xuyên “tỉa” và 

“nuôi cấy” lại, đào tạo lại. Bằng cơ chế phát hiện, phát triển qua những kỳ 

đánh giá để chuyển những công chức không còn phù hợp vào hệ thống đào 

tạo mới trước khi tái sử dụng trong bộ máy hành chính nhà nước ở cơ sở 

với học thuyết “Lean Production” - đánh giá chất lượng của Kichiro 

Toyoda và Taiichi Ohơno. 

 Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Với công tác đánh giá công chức ở cơ sở, nội dung đánh giá được 

chú trọng là phẩm chất chính trị và kết quả thực hiện công vụ của công 

chức, trong đó mọi quyết định cuối cùng về đánh giá nhân sự phải nhân 

danh tập thể, không cho phép quyết định đánh giá với danh nghĩa cá nhân. 

 Kinh nghiệm của Niu-Di-lân 

Công chức cấp cơ sở “Grassroots Civil Servants” hay “Grassroots 

Servants” được chia thành 3 loại và mỗi loại lại có một hình thức đánh giá 

khác nhau, phù hợp với đặc trưng của từng loại.  

2.3.1.2. Kinh nghiệm thực tế của một số địa phương 
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Một số địa phương trong cả nước có những cách thức đánh giá 

CCCX tiến bộ có thể phải kể đến là Đà Nẵng; Thành phố Hồ Chí Minh; 

Quảng Ninh và Hà Nội. 

2.3.2. Một số bài học kinh nghiệm được rút ra  

- Muốn đánh giá đúng người CCCX, cần phải xây dựng được hệ 

thống các tiêu chí đánh giá cụ thể có thể đo lường được.  

- Cần định kỳ xem xét lại bộ tiêu chí đánh giá CCCX khi có những 

thay đổi đối với đối tượng quản lý. 

- Các phương pháp là khá đa dạng, phong phú và ở nhiều đơn vị có 

sự kết hợp một số phương pháp đánh giá để có những thông tin có giá trị 

từ nhiều nguồn khác nhau nhằm làm cho kết quả đánh giá được khách 

quan và chính xác hơn.  

- Phải nâng cao vai trò, tính trách nhiệm của các chủ thể tham gia 

công tác đánh giá. 

- Việc đánh giá CCCX theo tiêu chí, phương pháp nào thì cũng phải 

đảm bảo các nguyên tắc của đánh giá công chức, đó là phải căn cứ vào 

chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cần làm rõ 

ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ 

của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm khách quan, công bằng, chính 

xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.  

 

Chương 3 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH 

GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

3.1. Khái quát về chính quyền cấp xã và đội ngũ công chức cấp 

xã ở tỉnh Quảng Bình 

3.1.1. Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình 

Tỉnh Quảng Bình có tổng cộng 159 đơn vị hành chính cấp xã, trong 

đó có: 10 phường, 9 thị trấn và 140 xã. Trong 6 huyện, mỗi huyện đều có 
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trung tâm tỉnh lỵ là thị trấn, trong đó có hai huyện là Lệ Thuỷ và Bố Trạch 

có đến hai thị trấn. Các xã của tỉnh Quảng Bình hội tụ đủ đặc trưng của các 

loại địa hình: có cả xã đồng bằng, xã miền núi, xã biển, hải đảo. Đặc điểm 

địa lý, khí hậu, sự hình thành cộng đồng dân cư và quá trình vận động xã 

hội qua nhiều thời kỳ khác nhau đã tạo cho địa phương các xã của tỉnh 

Quảng Bình một hệ thống giá trị du lịch thiên nhiên, nhân văn đa dạng, 

phong phú.  

3.1.2. Về đội ngũ công chức cấp xã của tỉnh Quảng Bình 

Năm 2012 toàn tỉnh có 1.305 CCCX. Tỉ lệ CCCX dưới 30 tuổi chiếm 

34,4%, từ 31 đến 45 tuổi chiếm 44,52%, từ 46 đến 60 tuổi chiếm 20,6%, 

trên 60 tuổi có 5 người chiếm 0,38%. CCCX ở Quảng Bình chủ yếu có 

trình độ văn hóa từ tốt nghiệp THPT trở lên (năm 2012 là 1270/1305 

người, chiếm 97,3%). Trình độ chuyên môn của CCCX chủ yếu vẫn là 

trung cấp, chiếm 65,21%. Số công chức chưa qua đào tạo còn nhiều (33 

người), chưa có CCCX nào có trình độ trên đại học. So với năm 2005 thì 

tỷ lệ công chức có trình độ đại học tăng mạnh theo các năm. Cụ thể, năm 

2005 có 130 người có trình độ đại học, năm 2006 có 146 người, năm 2007 

là 163 người, năm 2008 có 203 người (chiếm 20.1%), năm 2009 có 251 

người (chiếm 22.3%) và năm 2010 là 330 người (chiếm 26.6%), năm 2012 

là 351 người (chiếm 27%). 

3.2. Thực tiễn áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá 

công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình hiện nay 

3.2.1. Quá trình triển khai công tác đánh giá công chức cấp xã ở 

tỉnh Quảng Bình 

Năm 2010-2012 có 159/159 xã, phường, thị trấn thực hiện đánh giá 

công chức hàng năm của đơn vị mình tương đương với 100%. Điều này 

cho thấy công tác đánh giá định kỳ năm là hoạt động quan trọng nhất 

trong đánh giá công chức, là cơ sở cho khen thưởng, kỷ luật, ghi nhận 

thành tích để phục vụ cho đề bạt, thuyên chuyển, bổ nhiệm công chức ở 

cơ sở sau này. 
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3.2.2. Thực tiễn áp dụng tiêu chí đánh giá công chức cấp xã ở 

Quảng Bình 

3.2.2.1. Hệ thống các quy định về nội dung tiêu chí đánh giá công 

chức cấp xã 

a) Từ năm 2003 đến năm 2010 

Trong giai đoạn này, việc đánh giá CCCX ở tỉnh Quảng Bình được 

áp dụng theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003; 

Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Thông 

tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 114/2003/NĐ-CP; Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-

CCVC ngày 05/12/1998 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ 

Chính phủ về ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm.  

b) Từ năm 2010 đến nay 

Nội dung tiêu chí đánh giá CCCX của tỉnh được áp dụng theo quy 

định của Luật CBCC năm 2008; Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối 

với công chức ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 

05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-

BNV ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn 

cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 

Qua việc hệ thống, phân tích các quy định pháp lý về tiêu chí đánh 

giá CCCX nêu trên, có thể đánh giá mức độ hoàn thiện của các tiêu chí 

đánh giá CCCX áp dụng tại tỉnh Quảng Bình như sau: 

- Về tính cụ thể và toàn diện: 

Nội dung tiêu chí đánh giá CCCX ngày càng được quy định cụ thể, 

đặc biệt từ khi ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 09/06/2015 về đánh giá và phân loại CBCC, viên chức. Tuy nhiên 

vẫn còn những tiêu chí chung chung, chủ yếu mang tính định tính, không 

định lượng được nên áp dụng trong thực tế sẽ không đảm bảo chính xác. 

Ví dụ như tiêu chí có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành 

mạnh quy định không cụ thể nên khi đánh giá CCCX sẽ gặp khó khăn. 
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- Về tính hệ thống, thống nhất của các tiêu chí đánh giá CCCX: 

Vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn như nội dung các tiêu chí đánh giá 

được Sở Nội vụ xây dựng theo quy định của Quyết định số 11/1998/QĐ-

TCCP-CCVC, còn phần xếp loại Sở Nội vụ lại xây dựng theo quy định của 

Luật CBCC 2008 là không lôgic dẫn đến có sự không thống nhất và bất 

hợp lý trong áp dụng giữa các địa phương.  

- Tính phù hợp của tiêu chí đánh giá với vị trí công việc của CCCX. 

Các tiêu chí đánh giá công chức được quy định chung cho tất cả các 

công chức trong đó có CCCX nên chưa bám sát việc thực hiện chức trách 

nhiệm vụ của CCCX theo quy định của pháp luật, đó là: tham mưu, giúp 

cho UBND xã và Chủ tịch UBND xã thực hiện việc quản lý hành chính 

nhà nước ở địa phương; trực tiếp thực hiện việc quản lý hành chính nhà 

nước, thực thi công vụ ở cơ sở; trực tiếp thực hiện việc cung cấp các dịch 

vụ hành chính công cho người dân, tổ chức trên địa bàn.  

3.2.2.2. Thực trạng áp dụng tiêu chí đánh giá công chức cấp xã từ 

kết quả điều tra xã hội học 

Kết quả điều tra cho thấy: 

Về số lượng tiêu chí đánh giá: với 300 người được hỏi chỉ có 

56/300 ý kiến (tương đương 18.7%) cho rằng tiêu chí đánh giá hiện nay 

tương đối ít và thiếu cụ thể; 44% cho rằng số lượng tiêu chí hiện nay là 

bình thường; 112/300 (tương đương với 37.3%) ý kiến cho rằng tiêu chí 

đánh giá hiện nay quá nhiều, chồng chéo, trùng lặp về thông tin trong nội 

dung tiêu chí đánh giá. 

Về chất lượng tiêu chí: có tới 189 ý kiến được khảo sát cho rằng chất 

lượng các tiêu chí trong văn bản đánh giá công chức hiện nay thấp, khó 

hiểu và khó áp dụng trên thực tế (tương đương với 63%); chỉ có 4.3% ý 

kiến cho rằng tiêu chí hiện nay tương đối đơn giản dễ thực hiện, còn lại 

98/300 (32.6%) ý kiến được hỏi cho rằng tiêu chí đánh giá hiện nay đáp 

ứng yêu cầu công tác đánh giá. Trong đó có rất nhiều ý kiến cho rằng tiêu 

chí đánh giá về “tinh thần thái độ học tập nâng cao trình độ chuyên môn 
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học tập”, “đạo đức xã hội”, “tác phong lề lối làm việc” rất khó đưa vào 

công tác đánh giá.  

3.2.3. Thực trạng áp dụng phương pháp đánh giá công chức cấp 

xã tỉnh Quảng Bình 

3.2.3.1. Hệ thống các phương pháp đánh giá công chức cấp xã được 

áp dụng   

Phương pháp đánh giá CCCX tỉnh Quảng Bình chủ yếu được phản 

ánh qua từng khâu trong quy trình đánh giá công chức, trong đó ba phương 

pháp chủ yếu được áp dụng là: phương pháp đánh giá qua báo cáo, phương 

pháp bình bầu và phương pháp cho điểm xếp hạng theo tiêu chí.  

3.2.3.2. Thực trạng áp dụng phương pháp đánh giá công chức cấp xã 

từ kết quả điều tra xã hội học 

Với cách thức xây dựng câu hỏi khảo sát và phiếu điều tra (tương tự 

mục 3.2.3.2.) tác giả có được kết quả khảo sát với hai phần (phần thứ nhất 

phản ánh thực trạng và phần thứ hai phản ánh xu hướng) của chủ thể trong 

sử dụng phương pháp đánh giá CCCX ở Quảng Bình. Qua đó, cho thấy hiện 

nay phương pháp đánh giá chủ yếu được sử dụng trong đánh giá CCCX ở 

Quảng Bình là phương pháp cho điểm xếp hạng theo tiêu chí với sự tham 

gia của nhiều chủ thể và phương pháp bình bầu. Các phương pháp đánh giá 

phản ánh kỹ năng mềm của công chức như quan sát hành vi, phương pháp 

dựa trên sự kiện đáng chú ý hầu như rất ít được sử dụng (chỉ 6%). 

Bên cạnh đó khảo sát sâu về khả năng áp dụng đánh giá CCCX qua 

mạng ở một số địa phương [với mẫu câu hỏi số 19 - Phụ lục số 3.2] đa số ý 

kiến khảo sát (154/300) tương đương với 51.2% cho rằng nên áp dụng 

đánh giá qua mạng vì hình thức này ít tốn kém lại thuận tiện. Tuy nhiên 

vẫn còn 84/300 ý kiến tương đương với 28.1% chưa tin tưởng với tính khả 

thi của phương pháp này, trong đó một số ý kiến cho rằng hình thức này 

chỉ phục vụ được một số lượng người dân am hiểu về internet và công 

nghệ thông tin nên để triển khai có hiệu quả cần phải có hệ thống trang 

thiết bị hiện đại đồng bộ với hệ thống chỉ dẫn hợp lý. 
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3.3. Đánh giá chung về thực tiễn áp dụng các tiêu chí, phương 

pháp đánh giá công chức cấp xã ở tỉnh Quảng Bình 

Từ thực tiễn áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX 

của tỉnh Quảng Bình nêu trên, có thể rút ra những nhận định, đánh giá 

chung về thực trạng áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX 

của nước ta với những ưu điểm, hạn chế cụ thể như sau:  

3.3.1. Ưu điểm  

- Về cơ sở pháp lý cho công tác đánh giá CCCX nói chung và việc 

xây dựng tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX nói riêng đã được quan 

tâm, ban hành tương đối cụ thể.  

- Về tổ chức thực hiện, có thể nói trong thời gian qua, công tác đánh 

giá nói chung cũng như việc áp dụng tiêu chí, phương pháp đánh giá công 

chức, trong đó có CCCX luôn được các cấp chính quyền, trực tiếp nhất là 

chính quyền cấp xã quan tâm, tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đưa 

hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp. 

- Việc áp dụng các tiêu chí đánh giá CCCX đã có phần thực chất 

hơn, khắc phục một bước căn bệnh hình thức trước đây... 

- Các phương pháp đánh giá CCCX đã được áp dụng tương đối hợp 

lý ứng với từng khâu trong quy trình đánh giá CCCX, trong đó chủ yếu 

là các phương pháp đánh giá truyền thống như: phương pháp đánh giá 

qua báo cáo, phương pháp bình bầu và phương pháp cho điểm xếp hạng 

theo tiêu chí.  

3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân  

3.3.2.1. Những hạn chế 

- Thứ nhất, 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.  

- Thứ hai, 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. 

- Thứ ba, phương pháp đánh giá công chức còn cứng nhắc, chưa linh 

hoạt, sáng tạo. 
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3.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế 

- Nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá CCCX cũng 

như việc áp dụng tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX của một bộ phận 

công chức tại UBND các xã chưa thật sự đầy đủ. 

- Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật CBCC năm 

2008 còn chậm được ban hành, trong lĩnh vực đánh giá cán bộ, công chức 

cũng vậy.    

- Công tác đánh giá công chức tại UBND cấp xã không có sự giám 

sát của công chức có trình độ chuyên sâu về công tác đánh giá, chủ yếu 

được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và các tập 

thể và cá nhân công chức cùng với người lãnh đạo trực tiếp thực hiện.  

- Việc áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực thi công 

vụ của CCCX còn chưa thực chất, còn hiện tượng vị nể một phần, thiếu 

chuyên nghiệp, chính quy một phần là do những ảnh hưởng của tâm lý, văn 

hoá tiểu nông, qua loa, đại khái dễ nhận thấy ở cấp chính quyền cơ sở.  

- Ở nhiều địa phương kết quả đánh giá CCCX chưa được sử dụng 

làm căn cứ cho phát triển chức nghiệp, đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển 

công chức. 

 

 

Chương 4 

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ  

VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

4.1. Quan điểm hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá công 

chức cấp xã 

4.1.1. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp 

xã trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức cấp xã 
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4.1.2. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp 

xã phải bảo đảm mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức cấp xã trong 

sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại 

4.1.3. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp 

xã phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã 

4.1.4. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp 

xã phải bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và phát huy dân 

chủ, thu hút sự giám sát hoạt động đánh giá công chức cấp xã 

4.1.5. Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp 

xã phù hợp với đặc điểm của đội ngũ công chức cấp xã 

4.2. Các giải pháp hoàn thiện tiêu chí, phương pháp đánh giá 

công chức cấp xã 

4.2.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá công 

chức cấp xã và tính cấp thiết phải hoàn thiện tiêu chí và phương pháp 

đánh giá công chức cấp xã trong giai đoạn hiện nay 

-  Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đánh giá CCCX 

- Nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải hoàn thiện tiêu chí và 

phương pháp đánh giá CCCX 

4.2.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiêu chí và phương pháp 

đánh giá công chức cấp xã 

-  Hoàn thiện các quy định về tiêu chí đánh giá CCCX 

-  Hoàn thiện các quy định về phương pháp đánh giá CCCX 

4.2.3. Áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức 

cấp xã linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng chức danh công 

chức cấp xã và điều kiện cụ thể các vùng, miền 

4.2.4. Về thí điểm người dân tham gia đánh giá công chức cấp xã  

4.2.5. Bảo đảm điều kiện áp dụng các tiêu chí và phương pháp 

đánh giá công chức cấp xã hiệu quả 
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KẾT LUẬN 

 

Công chức nói chung, đội ngũ CBCCCX nói riêng là người trực 

tiếp làm việc với dân, sát dân nhất. Vì vậy, CCCX có một vị trí, vai trò 

quan trọng mang tính đặc thù. Có thể nói, mọi đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước đều thông qua cán bộ, CCCX để đi 

vào cuộc sống của nhân dân. Thông qua đội ngũ CBCCCX, nhân dân 

được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trực tiếp nhất, 

được phản ánh và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình một cách trực 

tiếp, chính xác và nhanh nhất. Có thể nói cán bộ, CCCX là cầu nối giữa 

Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Tại chương 2, tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chính 

quyền cấp xã, CCCX và tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX để có sở sở 

lý luận cho việc tiếp tục nghiên cứu thực trạng xây dựng và áp dụng các 

tiêu chí, phương pháp đánh giá CCCX từ thực tiễn của tỉnh Quảng Bình 

trong thời gian qua. 

Tại chương 3, tác giả đã khái quát về kết quả của hoạt động đánh giá 

CCCX; thực trạng áp dụng tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX ở tỉnh 

Quảng Bình hiện nay để từ đó khái quát, đánh giá thực trạng áp dụng tiêu 

chí và phương pháp đánh giá CCCX trong cả nước thời gian vừa qua.   

Từ những phân tích và đánh giá thực tiễn trong chương 3, tại chương 

4, tác giả đã nêu ra những quan điểm cũng như các giải pháp cụ thể nhằm 

hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá CCCX đáp ứng yêu cầu đổi 

mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CCCX trong tình hình mới.  

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song do trình độ và thời gian có hạn 

chắc chắn đề tài luận án không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết 

khi hoàn thiện, do vậy tác giả rất mong muốn nhận được những ý kiến 

đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia trong 
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lĩnh vực này cùng các bạn đồng nghiệp và những người có cùng mối 

quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn, góp phần quan trọng trong việc 

cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình hoàn thiện các tiêu chí và 

phương pháp đánh giá CCCX trong thời gian tới, nhằm đáp ứng những 

yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ này trong tiến trình của CCHC 

nhà nước hiện nay./. 


