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QUY ĐỊNH
khung tiêu chuẩn chức danh, 

định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Căn cứ Điều lệ Đảag;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trưng ương, Bộ Chính trị 
và Ban Bí thư khoá XH;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, địoh hướng khung tiêu 
chí đánh giá cán'bộ lãnh, đạo, quản lý các cấp như sau:

I- KHUNG TIÊU CHƯẲN CHỨC DANH CÁN Bộ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1- về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, 
dân tộc và nhân dân; kiên đỉnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chù nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của 
Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động 
trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ Cương lĩnh; đường lối 
của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước nồng 
nàn, đặt lọi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích. cá 

. nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vĩ độc lập, tự do của Tổ quốc, vì
hạnh phúc cùa nhân dân. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của 
tổ chức và hoàn thành, tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2- về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức 
trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm 
chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm vói công việc; không tham 
vọng quyền lực, không Mo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, 
thương yêu đồng chí, đèng nghiệp. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ 
hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy ứioái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển 
hoá" 'trong nội bộ; kiên quyết đấu ừanÌL chống quan liêu, cửa quyền, tham 
nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích 
nhóm, nói không đi đôi vái làm; công bằng, chinh trực, trọng dụng người tài, 
không để ngươi thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục 
lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật cùa Đảng, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
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3- v ề  trình độ: Có trình độ chuyên môn, lý luận chinh tri, quản lý nhà 
nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà 
nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thdết và phù hợp.

4- v ề  năng lực và uy tín: Có tư duy đổi mới, có tầm Ètìmỷ phương pháp 
làm việc kỉioa học; có năng lực tổng bợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát 
hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những 
hạn chế, bất cập ừong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp 
phù hợp, khả thi, biệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có năng lực thực 
tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hỉnh thực tế để cụ thể hoá và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lổi của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu kÌLÓ, năng 
động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục 
vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh 
tổng họp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quàn chúng nhân dân ứa 
tưởng, tín nhiệm.

5- v ề  sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm: Đủ sức khoẻ để thực hiện 
nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh 
nghiệm lãnh. đạo3 quản lý.

n- BỊNH HƯỚNG KETUNG m u  CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN Bộ LÃNH ĐẠO, 
QUẢN LÝ

1- Nhóm tiêu chí về chính trị tir tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ 
chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

L I- Chỉrih trị tư tưởng

- Chấp hành chủ trương, đưcmg lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên 
tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định, lập trường; không 
dao động trước- mọi khó khăn, thách thức.

“ Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích 
cá nhân.

- Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chi Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị 
và cập nhật kiến thức mới.

1.2- Đạo âức, ỉểi sống

- Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không cỏ biểu hiện suy 
thoái về đạo đức, lối sống, "tự diễn biển”, "tự chuyển hoá".

- Có lổi sống trung thợc, khiêm tốn5 chân thành, trong sáng, giản dị.

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.
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- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình 
để trục lợi.

13- Tác phong, lề ỉốỉ ỉàm việc
- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 

linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.
- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
- Họp tác, hương dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
ỉ. 4 -Ỷ  thức tể chức kỷ ỉuật
- Chấp hành, sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác.
- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn 

vị nơi công tác.
- Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.
- Báo cáo đầy đủ, trung thực vói cấp ừên; cung cấp thông tin chính xác, 

khách quan.
2- Nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đưọ*c giao
2. ỉ-  Tiêu chí chung
- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo thực hiện 

công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại địa 
phương, cơ quan, đơn vị.

- Quán triệt, cụ thể hoá và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giảm sát; sơ kết, tổng kết, 
rút kinh nghiệm việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, 
người lao động.

- Quan hệ, phối họp giữa cấp uỷ và tập thể lãnh đạo, sự đoàn kết, thống 
nhất trong địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện, chương trình hành động hằng năm của cá nhân để 
tập thể chi bộ góp ý và kiểm ừa, giám sát thực hiện.

2.2- Tiêu chí đặc thù theo từng nhóm chức danh cản bộ
2.2. ỉ-  Đổi với cán bộ lãnh đạo, quản ỉỷ các cơ quan tham mưu của Đảng
"Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, ban 

hành, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp của cấp 
uỷ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ chính 
trị được giao.



- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra.
- Thẩm định, thẩm ừa các nghị quyết, chính sách, giải pháp của cấp uỷ về 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ chính trị 
được giao.

2.2.2- Đối với cản bộ ỉãnh đạo, quản ỉý các cơ quan hành chỉnh nhà nước
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước; tổ chức và theo dõi việc thi 

hành, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với ngành, lĩnh 
Vực được phân công.

“ Tham mưu, hoạch định, cụ thể hoá, chỉ đạo thực hiện, hưởng dẫn kiểm 
ừa các chủ trương, chinh sách, kế hoạch phù họp với thực tiễn phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính,... theo ngành, 
lĩnh vực từ trung ương đến địa phương.

- Thực hiện cải cách, hành chính, chế độ công chức, công vụ; chỉ đạo, giải 
quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân thuộc thẩm quyền.

2.23- Đổi với cán bộ lãnh đạo, quản ỉý trong các cơ quan dân cử
- Xây dựng, thẩm định, thẩm tra, cụ thề hoá các văn bản quy phạm pháp 

luật theo thẩm quyền.
- Tham mưu để cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng.
- Thực hiện chức năng giám sát hoặc chức năng khác được giao theo luật định.
- Phối hợp tổ chức tiếp xúc, giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chinh đáng 

của cử tri.
2.2.4- Đối với cán bộ ỉãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội
- Nắm tình hình nhân dân và các tổ chức ứong khối mặt trận; tổ chức 

nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp với cấp uỷ, chính quyền cùng 
câp vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt ưận Tô quôc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và các nhiệm vụ kMc.

- Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội; giữ mối liên 
hệ và gắn bó với nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng; tham gia xây 
dựng Đảng và chính quyền; tổ chức tập họp xây dựng liên minh chính ừị và xây 
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tổ chức thực hiện việc hưóng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 
nghị quyết, chương ừình, kế hoạch bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của tô chức, đoàn viên, hội viên và tâng lớp nhân dân.

2.2.5- Đổi với cản bộ ỉãnh đạo, quản ỉỷ, chỉ huy lực lượng vữ trang
- Tham mưu, trực tiếp hoặc phục vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, nghi 

quyêt của Đảng, quy định của Nhà nước vê nhiệm vụ quôc phòng, aạ ninh, bảo vệ 
an ninh quôc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.
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- Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến 
đấu trong mọi tình huống.

- Đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 
địch; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, ừật tự, 
an toàn xã hội.

2.2.6- Đối với cán bộ ỉãnh đạo, quản lý toà án nhân dân
- Tổ chức công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc và thi hành án theo 

quy định của pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra án oan, sai, 
bị huỷ.

- Tổng -kết công tác- xét xử; tham mưu xây dựng các văn bản luật, ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, hưóng dẫn, bảo đảm áp 
dụng thông xứiât pháp luật trong xét xử.

- Thực hiện cải cách tư pháp; quản lý, xây dựng ngành; tổ chức tuyên 
truyên, giáo dục pháp luật.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân theo thẩm quyền.
2.2.7- Đổi với cán bộ ỉãnh đạo, quản ỉỷ viện kiểm sát nhân dân
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định 

của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng; không để xảy ra truy tố 03X1, sai.
- Thực hiện công tác điều tra; tham mưu xây dựng pháp luật; ban hành các 

vãn bản quy phạm pháp luật theo thâm quyên.
- Thực hiện cải cách tư pháp; quản lý xây dựng ngành; tổ chức tuyên 

truyên? giáo dục pháp luật.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo ứieo thẩm quyền.
m - TIÊU CHÍ XẾP LOẠI, THẨM QUYỀN, PHỬƠNG PHÁP, QUY 

TRÌNH VÀ THÒI HẠN ĐÁNH GIÁ CÁN Bộ
1- Khung tiêu chí xếp loại
Hằng năm, xếp loại cán bộ ữieo mức và khung tiêu chí như sau:
1.1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Thực sự gương mẫu về tư tưởng chính ỪỊ, đạo đức, lối sống, tác phong lề 

lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức ừách, nhiệm vụ đều hoàn thành 

với chất lượng, hiệu quả cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp được áp dụng 
trong thực tê đạt hiệu quả.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt



mức. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được 
xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ, ừong đó ít nhất 70% đơn vị hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ừở lên.

1.2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm 

việc, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành 

bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
- Địa phương, cơ CỊuan, đơn vị phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, ừong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ5 bảo đảm chất lượng. 
100% các cơ quan, đơn vị thuộc quỵền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được đánh giá . 
hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

L3- Hoàn thành nhiệm vụ
- Gương mẫu về tư tưởng chính trị? đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm 

việc, ý thức tổ chức kỷ luật.
- Các tịêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đều hoàn thành 

nhưng có tối đa 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.
- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành ừên 70% các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ. Có ít nhất 70% sổ cơ quan, đoTL vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực 
tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

1.4- Không hoàn thành nhiệm vụ
Thực hiện xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nếu thuộc 1 trong 5 trường 

họp sau:
- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ (theo quy định hiện hành của Đảng) 

đánh giá là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính ừị, đạo đức, lối sống, tự 
diễn biến, tự chuyển hoá.

- Có trên 50% các tiêu chí về chức trách, nhiệm vụ được đánh giá không 
hoàn thành.

- Địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao hoặc đê ra.

- Cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp liên quan đến 
tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.
2- Thẩm quyền, phư<mg pháp, quy trình, thòi hạn đánh giá và xếp loại
2.1- Thẩm quyền nhận xét, đánh giá cán bộ
- Các chủ thể có thẩm quyền nhận xét, đánh giá cán bộ gồm:
+ Bản thân cán bộ tự nhận xét, đánh giá.
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' 4- Cấp duới trực tiếp nhận xét, đanh. giá (nếu cần).
+ Tập thể lãnh đạo (đồng cấp) nhận xét, đánh giá.

+ Cấp trên trực tiếp nhận xét, đánh giá.
- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định nội dung nhận xét, đánh 

giá, xếp loại và nhận định chiều hưởng, triển vọng phát triển cùa cán bộ.
2.2- Phưcmgpháp ẩánh giá
- Tập thể, cá nhân có thẩm quyền thực hiện nhận xét, đánh giá những ưu, 

khuyết điểm của cán bộ theo hệ thống các tiêu chí đánh giá oán bộ.
- Lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ cơ sở nơi cư trú theo quy định biện hành.
- Căn cứ kết quả tổng hợp nhận xét, đáãh giá, cấp uỷ có thẩm quyền quản 

lý cán bộ quyết định nội dung nhận xét, đánh giá và kết quả xếp loạĩ đối với cán 
bộ theo phân cấp quản lý.

2.3- Quy trình đánh giá cán bộ
- Bước 1, cán bộ tự kiểm điểm, nhận mức xếp loại.
- Bước 2, nhận xét, đánh giá cán bộ:
+ Cấp trên trực tiếp nhận xét, đánh giá..
+ Tập thể đồng cấp nhận xét, đánh giá.
+ Cấp dưới trực tiếp nhận xét, đánh giá (nếu cần).
- Bước 3, xem xét, quyết định đánh giá và xếp loại cán bộ:
+ Cơ quan tổ chức của cấp uỷ có thầm quyền tổng họp hồ sơ; thẩm định 

về quy trình, 'thủ tục; tập hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi công tác; 
chi uỷ, cấp uỷ cơ sở noi cư trú và kết quả lấy phiếu tín nhiệm (nếu cỏ) theo quy 
định hiện hành làm kênh tham khảo; đề xuất nội dung đánh giá và xếp loại đối 
với cán bộ.

+ Tập thể cấp có thẩm quyền quản lý cáxL bộ thảo luận, xem xét, quyết 
định nội dung nhận xét, đánh giá và bò phiếu kín để xếp loại cán bộ.

+ Thông báo nội dung đánh giá và kết quả xếp loại cho cán bộ bằng vãn
bản; công khai kết quả đánh giá cho người được đánh giá và. cấp có thẩm quyền
theo quy định. ■

- Hoàn cbỉoh và lưu hồ Sơ. cán bộ: Cơ quan tổ chức của cấp uỷ có thẩm 
quyền, hoàn chình và lưu giữ hồ sơ đánh giá cán bộ. Hồ sơ gom có:

+ Bản tự kiểm điềm của cá nhân.
+ Bản nhận xét, đánh giá cùa cấp ừên trực tiếp.

+ Bản nhận xét, đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng hoặc tập thể đồng cấp.
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+ Bản nhận xét, đánh giá của cấp dưới trực tiếp (nếu có).
+ Ý kiển nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi công tác và cẩp uỷ nơi cư trú.
+ Kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định hiện hành (nếu có).
2.4- Thời hạn đành giá
Mỗi nhiệm kỳ đánh giá tổng thể 1 làn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý vào 

cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ. Hằng năm, thực hiện kiểm điểm, tự phê bình, phê 
bình và đánh giá, xếp loại theo 4 mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ; giữa 
nhiệm kỳ hoặc đột xuất lấy phiếu tín nhiệm theo quy định hiện hành.

2.5- Các mức xếp loại sau đánh giá
xếp loại 4 mức như sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có 4 năm trong nhiệm kỳ được đánh giá 

hoàn ứiànỉi xuất sắc nhiệm vụ.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có từ 3 năm được đánh giá' hoàn thành, tốt 

nhiệm vạ trở lên và không có năm nào không hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ: Có từ 3 năm hoản thành nhiệm vụ ừờ lên.
- Không hoàn thành nhiệm vụ: Có từ 2 năm trờ lên không hoàn thành 

nhiệm vụ.
IV- TỖ CHỨC THựC HIỆN

1“ Căn cứ Quy định này các cấp uỷ, tè chức đảng, cơ quan, đơn vị qựy 
đinh cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá đối với từng chức 
danh cán'bộ lãnh đạo, quản lý sát hợp vói yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ cùa địa 
phương, cơ quan, đơn vị cấp minh.

2- Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp vói các ca quan có liên quan 
hướng dân, theo dõi, kiêm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị phản ánh về 
Ban Tồ chức Trang ương đề tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.
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