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TCCS - Đánh giá cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, 

là khâu tiền đề, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện 

chính sách cán bộ. Đánh giá đúng sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ và đội 

ngũ cán bộ; ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ 

nhiệm cán bộ sai, ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị. Mặc dù có vai trò rất 

quan trọng, nhưng thời gian qua, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, còn nhiều 

“điểm nghẽn”, hạn chế rất cần tháo gỡ. 

Đánh giá cán bộ - khâu tiền đề quan trọng trong công tác cán bộ 

Đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, được xem là khâu mở đầu mang tính 

quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở tốt cho việc quy hoạch, 

đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ… 

chính xác, phù hợp, giúp phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của người 

cán bộ. Điều này sẽ tốt cho hoạt động của cả bộ máy tổ chức, trong đó mỗi mắt xích 

đều phát huy tối đa năng lực của mình nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ 

được giao. Ngoài ra, đánh giá đúng còn tạo ra cơ chế kích thích sự phấn đấu tiến bộ 

của cán bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ. Ngược lại, đánh giá sai sẽ dẫn đến hàng loạt 

các khâu khác của công tác cán bộ thiếu chính xác, gây nên những hệ lụy tiêu cực 

đối với đơn vị, tập thể; bản thân người cán bộ được đánh giá không đúng thực chất 

có thể hoặc sinh ra chủ quan, tự cao, tự đại hoặc trái lại trở nên tự ti, nhụt chí phấn 

đấu, làm cho tổ chức mất đi những cán bộ tốt. 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/822109/nang-cao-chat-luong-cong-tac-danh-gia-can-bo-hien-nay.aspx




Đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, được xem là khâu mở đầu mang tính quyết 

định trong công tác cán bộ (Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng)_Ảnh: TTXVN 

Nhận thức việc đánh giá cán bộ là hết sức quan trọng trong công tác cán bộ, 

thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 

nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác đánh giá cán bộ và được luật hóa 

thành các quy phạm pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, công tác đánh giá cán bộ ngày 

càng được đổi mới, có nhiều chuyển biến về nội dung, phương pháp so với trước 

đây; từng bước góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng đáp ứng tốt 

hơn yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới. Quy chế đánh giá cán bộ, công chức 

do Bộ Chính trị khóa X ban hành đã từng bước đưa việc đánh giá cán bộ đi vào nền 

nếp, ngày càng được định lượng rõ ràng, sát thực tế hơn. Quy trình đánh giá cán bộ 

chặt chẽ hơn, bao gồm: Bản thân cán bộ tự kiểm điểm, đánh giá; tập thể nơi cán bộ 

công tác đánh giá; cấp ủy nơi cán bộ công tác và cư trú đánh giá; cấp trên và cấp 

dưới đánh giá; các tổ chức đoàn thể mà cán bộ đó là thành viên đánh giá; lấy ý kiến 

nhận xét của quần chúng nhân dân. Nghĩa là, công tác đánh giá cán bộ được thực 

hiện một cách toàn diện, nhiều chiều; nhờ đó, kết quả đánh giá dần đi vào thực chất. 

Ngày 2-1-2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 214-QĐ/TW về “Khung tiêu 

chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” để thay thế Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 4-8-

2017, về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”. Quy định số 214-QĐ/TW thể hiện 

tính kế thừa, đổi mới, sáng tạo và phát triển các nghị quyết và các văn bản khác về 

công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ trước đó. Đây là văn bản quan 

trọng của Đảng làm cơ sở, căn cứ để nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân 

chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử chính xác và khách quan, nhất là cán bộ cấp chiến 

lược. 

Thực trạng công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay 

Đánh giá cán bộ là công việc hệ trọng, nhưng rất nhạy cảm và phức tạp bởi 

nhiều nội dung không dễ định lượng, như lập trường, quan điểm chính trị, động cơ 

phấn đấu, tính trung thực của cán bộ,… Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, 

của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, 

đã chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa 

gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi 

hoặc định kiến”(1). Thực tiễn công tác cán bộ thời gian qua cho thấy, nhiều trường 

hợp đánh giá cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, chưa hẳn vì yêu cầu công 

việc,… dẫn đến tình trạng bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thậm chí 

bổ nhiệm “người nhà” thay vì bổ nhiệm “người tài”. Không ít trường hợp cán bộ 

được đánh giá tốt, với lý lịch đẹp, bảo đảm các tiêu chí được bổ nhiệm, nhưng ít lâu 
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sau đó lại bị kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của 

Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.209 cán bộ, đảng viên 

có liên quan đến tham nhũng; trong đó có 113 cán bộ diện Trung ương quản lý cả 

đương chức và đã nghỉ hưu(2). Trong đó, nhiều cán bộ từng được phong tặng danh 

hiệu anh hùng hoặc được xã hội tôn vinh, nhưng đã bị phát hiện có nhiều vi phạm 

nghiêm trọng, bị xử lý hình sự; có trường hợp được coi là cán bộ trẻ, nhiều triển 

vọng, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau lại bộc lộ hàng loạt yếu kém, vi phạm nguyên 

tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, buộc phải thi 

hành kỷ luật nghiêm khắc... Nguyên nhân của tình trạng này có phần quan trọng là 

do công tác đánh giá cán bộ còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa sát, chưa đúng, chưa 

thực chất: 

Thứ nhất, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức còn chung chung, thiếu những 

tiêu chí về định lượng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, dẫn đến những 

vướng mắc và tính hình thức trong quá trình thực hiện, phản ánh không đúng thực 

chất. Trong đánh giá, ngoài các nội dung có tính định tính thì các nội dung về chất 

lượng chuyên môn, kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng chưa được lượng hóa, khó đo 

lường. Thực tiễn cho thấy, do tính chất của mỗi loại công việc là không giống nhau, 

nên yêu cầu đặt ra là ngoài những quy định chung, cần phải cụ thể hóa thành các tiêu 

chuẩn, định mức riêng đối với mỗi loại công việc thì mới có thể lượng hóa, đo lường 

được. 

Thứ hai, các quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

còn thiếu cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Hiện nay, chưa có sự gắn kết 

chặt chẽ giữa kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức với các chính sách tiền 

lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật, tôn vinh, thăng tiến,… một cách kịp thời, 

khách quan, minh bạch. Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy 

định, đánh giá cán bộ, công chức thực hiện theo 6 nội dung: 1- Chấp hành đường 

lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị; 2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối 

làm việc; 3- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 4- Kết quả thực hiện nhiệm 

vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được 

giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ 

thể; 5- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 6- Thái độ phục 

vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải 

quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài 6 nội dung trên, còn 

được đánh giá theo 4 nội dung sau: a- Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức 
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xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách; b- Tiến độ, chất 

lượng các công việc được giao; c- Năng lực lãnh đạo, quản lý; d- Năng lực tập hợp, 

đoàn kết. 

Việc đánh giá cán bộ được thực hiện hằng năm; đánh giá trước khi thực hiện 

xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều 

động; đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái. Căn cứ vào yêu 

cầu quản lý của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý 

công chức quy định đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc 

thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách 

quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. 

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức ban hành quy chế 

đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn còn nhiều nội dung chưa thực sự rõ ràng, khó đánh 

giá, như rất khó để xây dựng một tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá phẩm chất đạo đức 

của người cán bộ; có cán bộ lúc trước có thể sai lầm nhưng không phải vì thế mà 

quy chụp họ hiện nay thiếu năng lực; có cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, dám đột phá, nhưng quyết định mang tính đột phá đó chưa mang lại hiệu quả 

ngay lập tức... 

Thứ ba, một số tổ chức đảng đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất, còn hình 

thức; tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm và dân chủ hình thức 

trong đánh giá cán bộ vẫn còn khá phổ biến; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa 

cao. Không ít trường hợp đánh giá cán bộ còn chủ quan, mang tính cá nhân, cục bộ 

hoặc bị các mối quan hệ xã hội khác chi phối mà chưa phản ánh chính xác phẩm 

chất, năng lực của cán bộ. Nguyên tắc đánh giá cán bộ là phải lấy hiệu quả công việc 

làm thước đo chủ yếu để đánh giá, tuy nhiên ở một số ngành, lĩnh vực đặc thù, kết 

quả thực hiện công việc khó định lượng mà chỉ có thể định tính. Điều này dễ dẫn 

đến tình trạng “lợi ích nhóm”, tư túng, bè phái, “cánh hẩu”; tình trạng “chạy” phiếu 

bầu, “chạy” tín nhiệm; hoặc công tác đánh giá cán bộ bị lợi dụng biến thành công cụ 

nhằm trù dập, bôi nhọ uy tín của “đối thủ” chính trị. Do di chứng của tư tưởng “một 

người làm quan, cả họ được nhờ”, một số cán bộ có chức quyền đã tìm cách nâng 

đỡ, dựa vào tình cảm cá nhân để “đánh giá cao” năng lực của người thân quen. Bệnh 

tư túng đi liền với bè phái, “ai hợp với mình dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở 

cũng cho là hay, rồi che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì 

người tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là dở, rồi tìm cách dèm pha, nói xấu, 

tìm cách dìm người đó xuống”(3). Phê phán căn bệnh này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 

rõ: “Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống nhất, làm Đảng bớt mất 

nhân tài, làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí và gây ra những mối nghi ngờ”(4). 

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ 
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Một là, không ngừng bổ sung để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chức danh đối với 

từng ngạch lãnh đạo, quản lý ở từng cấp. Dựa trên những quy định đã có, các cấp có 

thẩm quyền đánh giá cần tiếp tục bổ sung bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng 

xác định cụ thể công việc; bảo đảm lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, 

nhiệm vụ được giao làm thước đo chủ yếu để đánh giá phẩm chất, năng lực của cán 

bộ. Phương thức đánh giá cần được bổ sung những yếu tố định lượng về công việc, 

thời gian hoàn thành, tỷ lệ xử lý thỏa đáng tình huống và những giải pháp sáng tạo 

trong giải quyết công việc. Nội dung, tiêu chí đánh giá cần thống nhất, cụ thể cho 

từng loại hình cơ quan, đơn vị; được lượng hóa bằng thang điểm để thuận lợi trong 

đánh giá, phân loại, bảo đảm đánh giá đúng thực chất và khuyến khích, động viên 

cán bộ làm việc có chất lượng, hiệu quả. Hằng năm, chủ thể đánh giá cần căn cứ vào 

sản phẩm, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ bằng những con số, 

công trình, đề án, chương trình, giải pháp, hiến kế, giải thưởng,… được tập thể, Nhà 

nước, nhân dân thừa nhận, tôn vinh. Đánh giá thông qua so sánh với các chức danh 

tương đương thực chất là tìm ra, lựa chọn được những nhân tố nổi trội trong số các 

cán bộ có chức vụ, chức danh tương đương nhau để xem xét, bổ nhiệm người ưu tú 

nhất. 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính_Ảnh: TTXVN 

Hai là, cần xây dựng phương thức đo lường, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên 

suốt, liên tục, đa chiều. Đây chính là phương pháp xem xét khoa học, công cụ đo 

lường toàn diện, chính xác để góp phần nhận định, đánh giá đúng tài năng và đạo 

đức của cán bộ. Nếu có một phương pháp khoa học và được thực hiện nghiêm túc, 

thì việc đánh giá cán bộ mới bảo đảm tính chính xác. Đánh giá xuyên suốt, liên tục 

nhằm nhìn nhận cả chặng đường rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của cán bộ từ khi 

giữ cương vị thấp đến cao. Đánh giá đa chiều nhằm có cái nhìn tổng hợp, toàn diện 

về cán bộ, thông qua việc kết hợp đánh giá từ trong nội bộ và từ bên ngoài, đánh giá 

từ trên xuống và từ dưới lên, trong đó cần coi trọng ý kiến đánh giá, giám sát của 

quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác đánh giá cán bộ, quy định rõ 

trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ; 

cần có hình thức thông báo công khai kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ cho người 

được đánh giá và cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị biết, cho quần chúng nhân 

dân theo dõi, giám sát và tiếp tục tham gia vào quá trình đánh giá cán bộ; đồng thời, 

lưu giữ, bổ sung vào hồ sơ cán bộ, làm căn cứ triển khai những khâu tiếp theo trong 

công tác cán bộ. Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám 

làm, dám nói, dám phê bình, đánh giá cấp trên và tổ chức; tránh tình trạng né tránh, 

ngại va chạm, ngại góp ý. 

Ba là, nâng cao năng lực cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, nâng cao chất 

lượng đội ngũ làm công tác cán bộ. Trước hết, người làm công tác cán bộ cần nắm 

vững quan điểm của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ. Đánh giá cán bộ trên cơ sở tiêu 



chuẩn hóa từng chức danh cán bộ, nhìn thấu bản chất, năng lực thực tế, chứ không 

chỉ qua lời nói, khả năng soạn thảo văn bản, sự nhanh nhẹn bề ngoài hoặc căn cứ 

vào bằng cấp, học hàm, học vị... Trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt 

quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ 

tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu của đội ngũ cán bộ làm công 

tác tham mưu xây dựng và tổ chức quy trình giới thiệu nhân sự cần phải tuyệt đối 

trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh 

táo, tinh tường (“đừng nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, đừng chỉ 

thấy “cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong”)(5). Người đánh giá cán bộ 

cần nắm vững đường lối, quan điểm, nhiệm vụ chính trị mới có thể nhận xét tư tưởng 

và hành động của cán bộ là đúng hay sai. Người làm công tác cán bộ phải có thái độ 

đúng, khách quan, công tâm, vô tư. Khi người lãnh đạo và người làm công tác cán 

bộ có tấm lòng trong sáng, toàn tâm, toàn ý vì lợi ích chung của tập thể, của Đảng, 

của Tổ quốc và nhân dân thì nhìn người mới rõ; nếu khác đi thì không thể vận dụng 

đúng đắn tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cán bộ, thậm chí còn sai lệch, đổi 

trắng thay đen. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa địa phương, cục bộ, bè phái là những 

căn bệnh nguy hiểm nhất trong công tác cán bộ, cần phải nghiêm khắc lên án. Một 

khi người có thẩm quyền đánh giá cán bộ qua lăng kính chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, 

bè phái thì sự nhìn nhận sẽ bị méo mó, yêu nên tốt, ghét nên xấu; kẻ khéo nịnh bợ, 

luồn lọt, cùng phe cánh thì được ưu ái trọng dụng, còn cán bộ có đức, tài, cương 

trực, thẳng thắn thì có thể bị thành kiến, trù dập. Ở đâu có hiện tượng như vậy thì 

những kẻ cơ hội và thoái hóa biến chất sẽ có điều kiện lộng hành, nội bộ mất đoàn 

kết, nhân dân mất lòng tin, mọi nhiệm vụ chính trị bị bê trễ. 

Bốn là, đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, theo quan điểm lịch sử - cụ 

thể. Nguyên tắc trên đòi hỏi khi xem xét con người không được phiến diện, hời hợt, 

chủ quan cảm tính, không được định kiến. Người làm công tác cán bộ nếu chỉ đánh 

giá cán bộ qua sự thể hiện ở các cuộc hội nghị, qua các báo cáo và bài phát biểu mà 

không sâu sát công việc thực tế của họ thì sự đánh giá khó tránh khỏi phiến diện, 

chủ quan. Xem xét con người cần phân biệt hiện tượng với bản chất, phải nhìn từ 

nhiều phía, từ nhiều sự việc cụ thể để phân tích tìm ra đâu là mặt bản chất của người 

cán bộ, không thể dừng lại ở những hiện tượng cụ thể, riêng rẽ, nhất thời. Vì vậy, 

phải đánh giá cán bộ một cách toàn diện, phân tích cụ thể tìm ra điểm chủ yếu, thứ 

yếu để sử dụng đúng mặt mạnh, hạn chế mặt yếu của cán bộ. Mặt mạnh và mặt yếu 

hiện tại của cán bộ được hình thành qua quá trình hoạt động lâu dài. Do vậy, cần 

xem xét kỹ lưỡng lý lịch cán bộ, tìm hiểu quá trình lịch sử, nhưng không thể chỉ 

đánh giá qua bản lý lịch khô cứng, từ đó có định kiến với quá khứ, mà quan trọng 

hơn cả là phải đánh giá hiệu quả công việc hiện tại của cán bộ, cũng như triển vọng 

phát triển trong tương lai. 

Năm là, người lãnh đạo, người làm công tác tổ chức, cán bộ phải có tầm nhìn 

chiến lược, tư duy đổi mới, sáng tạo, để đồng cảm, thấu hiểu và đánh giá, nhận định 
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đúng về ý tưởng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Thông thường, những ý 

tưởng đổi mới, sáng tạo luôn thuộc về thiểu số và có thể chưa mang lại hiệu quả 

ngay lập tức. Cho nên, chỉ những người lãnh đạo có năng lực chuyên môn cao, tầm 

nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo mới có thể nhìn nhận, đánh giá một 

cách đúng đắn, khách quan; nếu chỉ dựa theo số đông thì có thể làm mất ý tưởng, 

làm nhụt chí của cán bộ./. 
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