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 Đánh giá công chức là một khâu quan trọng, căn bản trong quá trình sử dụng và 

quản lý công chức. Đó là một hoạt động mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước 

phải có trách nhiệm tiến hành về hiệu quả, công trạng thực thi công vụ, về các tố chất 

chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác.... đối với từng cá nhân công 

chức. Qua đó phục vụ cho việc thưởng phạt, sử dụng và điều chỉnh hợp lý đối với công 

chức. Có đánh giá đúng mới bố trí, sử dụng được đúng người đúng vị trí, mới xây dựng 

được chiến lược phát triển đội ngũ công chức, mới khen thưởng kịp thời người có công 

trạng, xử phạt đúng người vi phạm. Hoạt động đánh giá công chức gồm nhiều hình thức 

khác nhau, tuỳ thuộc vào từng mục đích đánh giá để làm gì. Nó bao gồm: a) đánh giá lựa 

chọn những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia vào công vụ (thông qua việc tổ chức 

các kỳ thi tuyển); b) đánh giá để bố trí vào các vị trí cao hơn trong công vụ (thông qua việc 

tổ chức thi nâng ngạch hoặc xem xét để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo); c) đánh giá không 

theo định kỳ để làm căn cứ bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, khen 

thưởng, kỷ luật, nâng lương đối với công chức; d) đánh giá theo định kỳ để xác định việc 

thực thi công vụ của công chức sau một thời gian công tác (thường là sau một năm). Trừ 

hình thức đánh giá để tuyển dụng công chức, việc đánh giá công chức theo định kỳ là cơ 

sở quan trọng và căn bản nhất để triển khai các hình thức đánh giá khác trong quá trình sử 

dụng và quản lý công chức. Vì vậy, chuyên đề này chỉ giới hạn nghiên cứu liên quan đến 

việc đánh giá công chức theo định kỳ (sau một năm công tác).  

 

 I. Thực trạng công tác đánh giá công chức hiện nay:  
Hiện nay Nhà nước mới quy định đánh giá công chức hàng năm. Kết quả đánh giá 

này cơ bản được sử dụng chung cho tất cả các hoạt động sử dụng và quản lý công chức. 

Cơ quan sử dụng công chức được giao thẩm quyền và có trách nhiệm đánh giá công chức 

theo 8 nội dung quy định. Việc đánh giá công chức sau một năm công tác phải căn cứ vào 

tiêu chuẩn ngạch công chức, chức trách nhiệm vụ được phân công  và nghĩa vụ công chức 

quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức. Nội dung đánh giá theo quy định hiện nay gồm 

8 nội dung:  

1) Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước;  

2) Kết quả công tác (số lượng công việc hoàn thành trong năm; những văn bản đã 

chủ trì soạn thảo; những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu thực hiện; những 

đề xuất được chấp nhận và thực hiện; giải quyết các đề nghị của cơ sở đúng thời hạn, bảo 

đảm chất lượng; tính linh hoạt khi đề xuất, có tồn đọng hoặc chậm tiến độ không, có gắn 

bó và bám sát cơ sở, ...);  

3) Tinh thần kỷ luật (thực hiện nội quy cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp 

trên, thực hiện giờ làm việc, số ngày làm việc và ngày nghỉ trong năm);  



4) Tinh thần phối hợp trong công tác (phối hợp công tác với các tổ chức liên quan, 

phối hợp với các đồng nghiệp);  

5) Lối sống đạo đức (quan hệ trong gia đình và với nhân dân, đoàn kết nội bộ, 

thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp, sinh hoạt làm mạnh giản dị);  

6) Tính trung thực trong công tác (có báo cáo đầy đủ và trung thực với cấp trên 

không, báo cáo và cung cấp thông tin có chính xác không);  

7) Tinh thần học tập nâng cao trình độ (trong năm đã học tập và nâng cao trình độ 

về lĩnh vực gì, thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng được cử đi có đạt kết quả và nghiêm 

túc không...);  

8) Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (tận tình phục vụ, hẹn đúng thời gian, 

hành vi ứng xử với cá nhân, tổ chức đến làm việc.).  

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, bên cạnh đó còn phải đánh giá về kết quả 

hoạt động của cơ quan, khả năng tổ chức quản lý cơ quan, tinh thần hợp tác với đơn vị bạn 

và mức độ tín nhiệm với mọi người. 

Mỗi nội dung đánh giá được chấm theo thang điểm 10. Mỗi nội dung được cho 

điểm như sau: Điểm xuất sắc là 9 điểm trở lên; Điểm khá là 7 điểm đến 8 điểm; Điểm 

trung bình là 5 điểm đến 6 điểm; Điểm kém là 4 điểm trở xuống. Tổng số điểm của 8 nội 

dung sẽ là căn cứ để xếp loại công chức. Cụ thể như sau: Loại xuất sắc đạt 72 điểm trở lên; 

loại khá đạt 56 điểm trở lên; loại trung bình đạt từ 40 điểm trở lên; loại kém đạt dưới 40 

điểm.  

Căn cứ vào kết quả đánh giá từng nội dung này, công chức được xếp vào một trong 

4 loại sau: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém. Việc đánh giá được tiến hành theo phương 

thức: Công chức tự đánh giá, sau đó tập thể đơn vị đóng góp ý kiến và cuối cùng là người 

đứng đầu đơn vị trực tiếp đánh giá và xếp loại công chức. Theo quy định này, vai trò 

người đứng đầu đã được chú trọng nhưng kết quả đánh giá vẫn phụ thuộc nhiều vào ý kiến 

của tập thể.   

 Với quy định về đánh giá công chức hàng năm, nhìn chung từ năm 1999 đến nay, 

vào tháng cuối cùng của năm công tác, các Bộ, ngành và địa phương đều đã chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá công chức. Công tác này đến nay đã đi vào nề nếp và 

trở thành một hoạt động quản lý không thể thiếu. Hạn chế của việc đánh giá này là phương 

pháp và nội dung đánh giá chưa thực sự khoa học, chưa chú trọng đến kết quả, tiến độ, số 

lượng và chất lượng hoàn thành công vụ của công chức - còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố 

và nội dung khác. Trong đánh giá còn chịu ảnh hưởng chủ quan của đồng nghiệp trong 

đơn vị. Tỷ trọng nội dung liên quan đến hoàn thành công vụ, nhiệm vụ được giao chiếm 

quá ít trong các nội dung đánh giá (1/8); người lãnh đạo, quản lý là người hiểu và nắm rõ 

nhất tình hình thực hiện công việc và chấp hành các nội quy của công chức nhưng chưa 

được đề cao. Điều đó dẫn đến tình trạng "dĩ hòa vi quý", ai cũng hoàn thành nhiệm vụ và 

chưa phân biệt được người hoàn thành tốt nhiệm vụ, tận tuỵ với công việc với người chưa 

hoàn thành nhiệm vụ.  Nhiều cơ quan có số công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 



thành nhiệm vụ chiếm tỷ trọng lớn, trong khi mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ 

quan đó không tương ứng tỷ lệ thuận với kết quả này; công chức có thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ nhưng các nội dung khác như quan hệ công tác, tinh thần học tập, ... nếu 

chưa thật sự xuất sắc thì sẽ bị cào bằng với người chưa hoàn thành nhiệm vụ, công vụ.  

Qua nghiên cứu thực trạng phương pháp đánh giá công chức có thể sơ bộ rút ra một số 

nhận xét sau:  

* Trước đây, khi công chức còn nằm chung trong cụm từ "cán bộ, công nhân viên 

chức nhà nước" thì việc đánh giá công chức chưa có một phương pháp đánh giá nhất quán, 

phù hợp với đặc điểm và tính chất công tác của công chức, phương pháp đánh giá có thể 

áp dụng chung trong cả cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 

lực lượng vũ trang. Đến năm 1998, khi Pháp lệnh cán bộ, công chức được Nhà nước ban 

hành, chúng ta mới quy định được chế độ đánh giá công chức hàng năm theo các tiêu chí 

và nội dung thống nhất trong phạm vi cả nước. Mặc dù còn hạn chế, nhưng lần đầu tiên, 

chúng ta đã có một Quy định về đánh giá công chức hàng năm riêng, gắn với các nội dung 

của pháp lệnh cán bộ, công chức. Từ đó, bước đầu đã đưa công tác đánh giá công chức 

trong các cơ quan nhà nước vào nề nếp. Kết quả đánh giá đã tạo cơ sở để các cấp có thẩm 

quyền quản lý công chức thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bố trí 

phân công công chức phù hợp với trình độ, năng lực và công trạng của họ. Khắc phục 

được việc đánh giá chung chung, không có tiêu chí cụ thể đối với công chức sau mỗi năm 

công tác trước đây.  

* Tuy vậy với phương pháp đánh giá công chức hiện nay, chất lượng và kết quả của 

công tác đánh giá vẫn còn mang những dấu ấn của cơ chế kế hoạch hóa tập trung trước 

kia, làm cho kết quả đánh giá còn nhiều hạn chế. Cụ thể là: 

- Nội dung và tiêu chí đánh giá chưa chú trọng đến hiệu quả và kết quả, trách nhiệm 

thực hiện công vụ của công chức.  

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chưa được đề cao và quy định rõ trong 

đánh giá công chức. Người đứng đầu là người phân công, bố trí, giao nhiệm vụ và kiểm tra 

việc thực hiện nhiệm vụ nhưng không được trao toàn quyền trong đánh giá công chức. 

Quyền đánh giá công chức bị chia xẻ với toàn thể thành viên trong cơ quan, vì các thành 

viên được ghi phiếu phân loại trong cuộc họp.  

- Việc đánh giá công chức chưa gắn với việc phục vụ người dân và các tổ chức. 

- Tỷ lệ công chức được đánh giá theo các loại xuất sắc, khá, trung bình và kém không 

gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Điều đó làm xuất hiện tình trạng "dĩ 

hòa vi quý", tỷ lệ công chức đạt loại xuất sắc và khá thì cao trong khi mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được cấp trên giao cho cơ quan lại thấp.  

- Chưa có quy định hướng dẫn đánh giá công chức trước khi bổ nhiệm; sau khi kết 

thúc thời gian biệt phái; đánh giá công chức khi xử lý kỷ luật; đánh giá khi cử công chức 

dự thi nâng ngạch; đi tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá khi thực hiện quy 

hoạch;....  



 Với các hạn chế nêu trên, cần thiết phải đổi mới và hoàn thiện lại phương pháp đánh 

giá công chức để có thể sử dụng và quản lý tốt hơn đội ngũ công chức hiện nay. Qua đó 

góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà 

nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát 

triển và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Khi nghiên cứu các quy định về đánh giá công chức, để sát với thực tiễn, các nhà 

nghiên cứu đã thực hiện điều tra xã hội học để xây dựng phương hướng và giải pháp hoàn 

thiện và đổi mới phương pháp đánh giá công chức. Đối tượng điều tra chính là bản thân 

công chức và kể cả người dân. Qua điều tra, có thể thấy kết quả đối với một số nội dung 

liên quan đến phương pháp đánh giá thu được như sau:  

 - Quy định thời hạn đánh giá công chức nên tiến hành 6 tháng hay một năm? 

Trong tổng số 1.687 phiếu điều tra thì có 13,40% ý kiến tán thành thời hạn đánh giá công 

chức là 6 tháng và có 86,6% ý kiến tán thành thời hạn đánh giá công chức là 12 tháng.  

  
 

Đồ thị 1: Kết quả điều tra về thời hạn đánh giá công chức  

 

- Về việc đánh giá công chức nên bao gồm những phương thức nào?  

 Trong 1.687 phiếu khảo sát có 78,54% ý kiến tán thành do lãnh đạo đánh giá trực 

tiếp; 72,08% ý kiến tán thành do đồng nghiệp đánh giá; 60,23% ý kiến tán thành bản thân 

tự đánh giá; 39,3% ý kiến tán thành trao đổi với người có liên quan. Các ý kiến tán thành 

nhiều nhất là do lãnh đạo trực tiếp đánh giá.   



  
Đồ thị 2: Kết quả điều tra về lựa chọn phương thức đánh giá  

 

- Về nhân tố giữ vai trò quyết định trong đánh giá công chức?: Trong tổng số 

1.687 ý kiến trả lời có 70,18% ý kiến tán thành do người lãnh đạo trực tiếp; 50,68% ý kiến 

tán thành do ý kiến đồng nghiệp; 17,61% ý kiến tán thành do bản thân tự đánh giá; 17,07% 

ý kiến tán thành trao đổi ý kiến với người có liên quan. Như vậy ý kiến tán thành tập trung 

nhiều nhất (70,18%) là do người lãnh đạo trực tiếp và ít nhất (17.07%) là trao đổi ý kiến 

với người có liên quan. Biểu đồ sau mô tả sự khác nhau đó:   

  
Đồ thị 3: Kết quả điều tra lựa chọn nhân tố đánh giá 

 

 - Về việc đánh giá công chức có cần thiết phải chi tiết và cụ thể hóa các nội 

dung đánh giá không? Trong tổng số 1.687 ý kiến trả lời có 84,23% ý kiến tán thành phải 

chi tiết và cụ thể hóa nội dung đánh giá; 15,77% ý kiến không tán thành. Biểu đồ dưới đây 

mô tả kết quả đó;  



 
Đồ thị 2.23: Kết quả điều tra về chi tiết nội dung đánh giá 

 

- Về vấn đề phân loại công chức sau khi đánh giá nên chia làm mấy loại?: Phiếu 

khảo sát đưa ra 3 phương án để lựa chọn, đó là:  

 + Phương án 1: Xuất sắc, Trung bình, Kém.  

 + Phương án 2: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.  

 + Phương án 3: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.  

 Trong tổng số 1.687 ý kiến trả lời có 10,73% ý kiến trả lời chọn phương án 1; 

71,07% ý kiến trả lời chọn phương án 2; 18,2% ý kiến trả lời chọn phương án 3. Như vậy 

các ý kiến khảo sát tập trung vào phương án 2 gồm 4 loại. Kết quả khảo sát này có thể 

minh họa qua biểu đồ sau:  

 
Đồ thị 2.24: Kết quả điều tra về phân loại công chức  

 

- Về vai trò của người đứng đầu trong việc đánh giá công chức sau 1 năm công tác: 

Trong tổng số 1.687 ý kiến trả lời có 54,53% ý kiến chọn phương án Giữ vai trò quyết 

định; 53,17 ý kiến chọn phương án Thông qua tập thể; 3,85% ý kiến chọn phương án Đề 

nghị lên cấp trên trực tiếp. Có thể xem biểu đồ sau:  



 
Đồ thị 2.25: Kết quả điều tra về vai trò người đứng đầu cơ quan  

trong đánh giá công chức 

 

 II.Phương hướng, nội dung và giải pháp đổi mới, hoàn thiện phương 

pháp đánh giá công chức hiện nay:  

 1. Phương hướng đổi mới, hoàn thiện phương pháp đánh giá công chức:  

a) Về tổng thể đối với công tác đánh giá: trước hết công tác đánh giá công chức không 

nên chỉ thuần tuý một hình thức đánh giá (đánh giá sau 1 năm công tác) mà cần bổ sung 

thêm một số hình thức đánh giá khác để phục vụ cho từng nội dung quản lý công chức 

khác nhau, đó là:  

- Đánh giá sau 1 năm công tác (thực hiện vào cuối năm công tác);  

- Đánh giá khi xem xét bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo;  

- Đánh giá khi xem xét xử lý kỷ luật công chức;  

- Đánh giá để khen thưởng;  

- Đánh giá để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; 

Bên cạnh đó, việc thi tuyển, thi nâng ngạch công chức cũng phải được nhìn nhận là 

một phương thức đánh giá- dưới cả góc độ khoa học và góc độ quản lý thực tiễn.    

  Qua đó phục vụ tốt cho các nội dung của công tác quản lý nhân sự như tuyển dụng, 

bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức được chính xác, hiệu quả. 

Tuy nhiên trong các hình thức đánh giá đó thì việc đánh giá công chức sau một năm công 

tác là cơ sở và căn cứ phục vụ cho các nội dung đánh giá khác.  

 b) Đối với đánh giá công chức sau một năm công tác:  

- Phải gắn việc đánh giá công chức với chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, ý 

kiến của tập thể đồng nghiệp cũng chỉ là để tham khảo.  

- Phải căn cứ vào việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của công chức được giao để 

xem xét, đánh giá.  

- Các tiêu chí và nội dung đánh giá phải được quy định và hướng dẫn cụ thể để việc 

đánh giá được xác thực và chính xác, khách quan.  

 - Số lượng tỷ lệ phân loại công chức theo các mức độ đánh giá phải gắn với việc 

hoàn thành nhiệm vụ, công vụ chung của cả cơ quan, tổ chức, đơn vị.  



 - Từng bước chuyển sang kết hợp việc đánh giá từng cá nhân công chức với đánh 

giá đội ngũ nguồn nhân lực trong hoạt động công vụ.  

 

 2. Nội dung đổi mới, hoàn thiện việc đánh giá công chức sau một năm công tác:  

 Giai đoạn thứ nhất:  

 Về hình thức đánh giá công chức "sau một năm công tác" cần hoàn thiện thêm về 

nội dung phương pháp đánh giá như sau: 

* Nội dung của phương pháp đánh giá cần được đổi mới tập trung vào việc đánh giá 

hoàn thành nhiệm vụ, công vụ được giao và việc thực hiện đạo đức công vụ, bao gồm:  

1- Đánh giá về số lượng công vụ hoàn thành.  

2- Đánh giá về chất lượng hoàn thành công vụ.  

3- Đánh giá về tiến độ thời gian hoàn thành công vụ.  

4- Đánh giá về tinh thần phối hợp với đồng nghiệp trong thực thi công vụ.  

5- Đánh giá việc chấp hành kỷ luật trong thực thi công vụ.  

6- Đánh giá việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ.  

7- Đánh giá sinh hoạt, lối sống, quan hệ với đồng nghiệp trong cơ quan.  

8- Đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và đạo đức trong công vụ.  

Mỗi nội dung được đánh giá được xếp theo thang giá trị như sau: xuất sắc, khá, 

trung bình và kém. 

* Việc xếp loại công chức qua đánh giá được phân theo 4 mức độ là Xuất sắc, khá, 

trung bình và kém. Công chức được đánh giá theo hình thức này nếu có 2 năm liên tiếp đạt 

loại kém thì được xem xét giải quyết cho thôi việc.  

* Phân bổ tỷ lệ xếp loại công chức: Để đảm bảo chính xác, công bằng và tránh hiện 

tượng nể nang khi đánh giá, tỷ lệ công chức được xếp loại từ xuất sắc trở xuống gắn với 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan.  

Nếu cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm đó thì tỷ lệ xếp loại công 

chức so với tổng số công chức được quy định là: Xuất sắc (70%); Khá (20%); Trung bình 

(10%).  

Nếu cơ quan hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ khá trong năm đó thì tỷ lệ xếp loại 

công chức so với tổng số công chức được quy định là: Xuất sắc (30%); Khá (50%); Trung 

bình (20%).  

Nếu cơ quan hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ trung bình trong năm đó thì tỷ lệ xếp 

loại công chức so với tổng số công chức được quy định là: Xuất sắc (0%); Khá (10%); 

Trung bình (từ 70% đến 90%); Kém (từ 0% đến 20%).  

Nếu cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đó thì tỷ lệ xếp loại công chức 

so với tổng số công chức được quy định là: Xuất sắc (0%); Khá (0%); Trung bình ( từ 70% 

đến 75%); Kém (từ 25% đến 30%).  

 

Bảng 1: Đánh giá phân loại công chức 



Phân loại công chức        Số nội   dung  đạt mức    độ đánh   giá 

 Xuất sắc Khá Trung bình Kém 

Công chức hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đạt từ 5 

nội dung 

trở lên 

Tối đa có  

 3 nội dung 

0 0 

Công chức hoàn thành 

nhiệm vụ loại khá 

 Từ 5 nội 

dung trở 

lên 

Tối đa có 3 

nội dung  

0 

Công chức hoàn thành 

nhiệm vụ loại trung bình 

Không đạt 

khá nhưng 

nào bị   

loại xuất 

không có 

kém 

sắc  và loại 

nội dung  

 

 

Công chức hoàn thành 

nhiệm vụ loại kém 

 Nếu có ít 

đánh giá  

nhất 1 một 

đạt loại kém 

nội dung  

 

* Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước (là cơ quan trực tiếp sử dụng công 

chức) trong việc đánh giá công chức: Mặc dù ý kiến tập thể đồng nghiệp cơ quan công tác 

là quan trọng. Nhưng trong điều kiện thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước, thực 

hiện nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu thì việc đánh giá công chức phải đề cao 

vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Thể hiện ở chỗ, người đứng đầu cơ quan là người 

triển khai, phân công và kiểm tra thực hiện các công việc, biết chính xác và rõ ràng nhất 

chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ của công chức. Vì vậy, việc đánh giá 

công chức hoàn thành nhiệm vụ ở từng mức độ phải do người đứng đầu quyết định và chịu 

trách nhiệm đối với kết luận đánh giá của mình. Tuy nhiên, trước khi kết luận chính thức 

trong đánh giá công chức, người đứng đầu cần quan tâm và tham khảo đến ý kiến đóng 

góp của các đồng nghiệp trong cơ quan.  

 Giai đoạn thứ hai- Thay thế việc đánh giá cá nhân người công chức như hiện nay 

với đánh giá nguồn nhân lực công vụ:   

 Thực hiện việc đổi mới công tác quản lý công chức với việc bổ sung thêm nội dung 

quản lý nguồn nhân lực công vụ thì cần thiết phải chuyển việc đánh giá công chức sang 

việc đánh giá nguồn nhân lực công vụ (bản chất của công tác này là đánh giá năng lực 

công chức trong việc đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, chức năng trong các cơ quan nhà 

nước). Trách nhiệm thực hiện việc đánh giá nguồn nhân lực công vụ thuộc về các cơ quan 

nhà nước được giao thẩm quyền sử dụng và quản lý nguồn nhân lực công vụ.  

 Mục đích cơ bản của quản lý nguồn nhân lực công vụ là tìm cách đạt được sự hòa 

hợp thỏa đáng giữa nhu cầu của mỗi cơ quan nhà nước và nguồn nhân lực của cơ quan đó. 

Năng lực và sức mạnh của nguồn nhân lực là nhân tố quyết định đến khả năng cơ quan có 

thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong điều kiện thực hiện kết hợp hệ thống chức 

nghiệp với hệ thống việc làm trong quản lý công chức thì không thể dựa vào yếu tố mang 

tính định lượng (số lượng người làm việc) như trước kia, mà cần thấy rằng yếu tố định tính 

(năng lực và động cơ làm việc của công chức) có tầm quan trọng ngày càng lớn.  



 Nội dung đánh giá: Đánh giá nguồn nhân lực được thực hiện với 4 mục tiêu đánh 

giá nguồn nhân lực, ứng với các hoạt động khác nhau như:  

 - Đánh giá hiệu suất làm việc: tương ứng với đánh giá kết quả làm việc của công 

chức. Nghĩa là phân tích sản phẩm của các hoạt động công vụ mà người đó đã thực hiện để 

đối chiếu với các mục tiêu đã vạch ra hoặc so sánh với kết quả của các công chức khác 

cùng thực hiện hoạt động đó trong bối cảnh tương tự để có thể xác định mức độ hiệu suất 

làm việc của công chức.  

 - Đánh giá năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của công chức: Chuyên môn nghiệp vụ 

tương ứng với việc công chức nắm vững các năng lực nghề nghiệp cần thiết để có thể thực 

hiện công việc một cách tốt nhất và trong một thời gian dài. Không thể thực hiện đánh giá 

năng lực nếu trước đó không xác định một khung tiêu chuẩn năng lực của nghề nghiệp hay 

của công việc có liên quan. Chính vì vậy khi đánh giá năng lực của cá nhân công chức là 

thống kê những kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi mà cá nhân đó có được trên cơ sở 

khung tiêu chuẩn năng lực tiêu chuẩn, sau đó đánh giá mức độ nắm vững những năng lực 

đó để xác định:  

 + Những năng lực mà cá nhân công chức đó đã nắm vững.  

 + Những năng lực cần thiết mà cá nhân đó không có.  

 + Những năng lực mà cá nhân đó có, nhưng không nắm vững so với yêu cầu của 

nghề nghiệp hay yêu cầu của công việc.  

 - Đánh giá tiềm năng:  Tiềm năng của một cá nhân tương ứng với khả năng tiếp 

nhận một cách nhanh chóng những năng lực mới cần thiết trong tương lai để có thể đảm 

nhiệm một nghề nghiệp khác hoặc để thực hiện công việc với một mức độ trách nhiệm cao 

hơn thông qua các hoạt động đào tạo hoặc tự đào tạo. Đánh giá tiềm năng không phải là 

đánh giá năng lực mà là đánh giá khả năng tiềm tàng trong việc tiếp nhận các năng lực 

mới gắn với khả năng nhận thức và cấu trúc nhân cách. Ngoài ra phải đánh giá tiềm năng 

trong mối quan hệ với yếu tố động cơ làm việc, vì cá nhân công chức không có động cơ 

học tập và làm việc sẽ không thể phát triển được bất cứ năng lực nào.  

 - Đánh giá động cơ làm việc của công chức: nghĩa là đánh giá mức độ tham gia của 

họ vào công việc và các hoạt động của tổ chức. Điều quan trọng là không nên nhầm lẫn 

giữ sự tham gia với kết quả, bởi lẽ nếu chỉ có động cơ thì chưa đủ để đạt kết quả. Động cơ 

là điều kiện nhưng chưa đủ để một công chức thực sự đạt hiệu suất cao trong công việc.  

 Thẩm quyền đánh giá: Để tiến hành đánh giá nguồn nhân lực công vụ thì có 3 loại 

chủ thể tham gia quá trình đánh giá: Bản thân công chức (tự đánh giá); Người đứng đầu cơ 

quan; Người dân và đồng nghiệp cùng công tác. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể nhận biết 

được giá trị của bản thân thông qua việc đánh giá chính xác bởi người khác. Do đó người 

đứng đầu cùng với đồng nghiệp và người dân có vai trò quyết định trong việc đánh giá 

nguồn nhân lực công vụ.  

 Đánh giá nguồn nhân lực cho phép so sánh kết quả làm việc của công chức với kết 

quả làm việc một công chức khác (1) và đồng thời để so sánh với chính bản thân anh ta 



(2). So sánh thứ nhất trả lời được câu hỏi: Ai là người làm việc tốt nhất? Ai là người làm 

việc tồi nhất trong cơ quan? Đồng thời trả lời câu hỏi: So với thời gian trước đây, công 

chức được đánh giá có thực sự tiến bộ về nghề nghiệp chưa?  

 

 3. Các giải pháp thực hiện việc đổi mới và hoàn thiện phương pháp đánh giá 

công chức:  

 a) Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế đánh giá 

công chức thay thế cho Quyết định số 11/BTCCBCP-VCVC của Bộ trưởng- Trưởng ban 

Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá công chức đã được sử dụng quá lâu 

(từ năm 1999).  

 b) Ban hành chế độ trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu trong các cơ quan 

nhà nước. Trong đó phải quy định rõ cả trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đánh 

giá và phân loại kết quả đánh giá đối với công chức.  

 c) Tiếp tục hoàn thiện lại hệ thống thể chế quản lý cán bộ, công chức trong đó cú 

trọng đến các quy định về nghĩa vụ, những điều cấm đối với công chức; hệ thống tiêu 

chuẩn chức danh công chức; các quy chế liên quan đến thực thi công vụ như đạo đức công 

vụ, văn hóa ứng xử, chế độ trách nhiệm....  

 d) Thực hiện việc đánh giá mức độ và kết quả thực hiện nhịêm vụ được giao đối với 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấu thành trước khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị này. Qua đó 

mà xác định được tỷ lệ số lượng công chức được phân loại theo từng mức độ: xuất sắc, 

khá, trung bình, kém..  

 đ) Việc đánh giá công chức khi bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, 

bồi dưỡng phải căn cứ trước hết vào các phân loại và đánh giá vào dịp cuối năm.  

 e) Cần thể chế hoá rõ ràng và minh bạch các hình thức đánh giá công chức, kể cả 

đánh giá qua thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu hoàn 

thiện và đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng chuyển sang đánh giá nguồn 

nhân lực công vụ. 

 


