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tốt nhu cầu của nhân dân, mang lại niềm tin cho nhân dân trong công
MỞ ĐẦU

tác xây dựng Đảng, xây dựng nền kinh tế - xã hội ngày càng phát

1. Lý do chọn ñề tài

triển, góp phần quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính

Như chúng ta ñã biết rằng, mọi nhà quản lý ñều ñặt mối quan tâm

hiện nay. Đối với UBND thành phố Kon Tum là cơ quan hành chính

về chất lượng ñội ngũ nhân viên lên hàng ñầu trong chiến lược xây

nhà nước, kể từ khi ñược thành lập ñến nay, thành phố luôn thực hiện

dựng và phát triển tổ chức. Tuy nhiên, mục tiêu và nhiệm vụ của một

nhiệm vụ: phục vụ nhân dân, vì lợi ích của dân, do dân vì dân. Nhất

tổ chức muốn thực hiện ñược phải dựa trên sự phối hợp thực hiện

là trong giai ñoạn hiện nay, khi ñất nước ta ñang ngày càng phát

nhiệm vụ của từng bộ phận nhỏ, thậm chí từng cá nhân trong tổ chức

triển, mở cửa ñể hội nhập thì hoàn thiện công tác cung cấp dịch vụ

ñó. Dó ñó, xét trên bình diện vĩ mô, nhà lãnh ñạo muốn ñánh giá mức

công là nhiệm vụ quan trọng, ngày càng trở thành yêu cầu cấp bách

ñộ hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức thì trước hết cần phải

góp phần thu hút ñầu tư và ñáp ứng nguyện vọng của người dân.

ñánh giá ñược thành tích công tác của từng cá nhân trong tổ chức

Để giải quyết vấn ñề này, thì một trong những nhiệm vụ quan

mình. Từ các kết quả ñánh giá này, tổ chức có thể xây dựng cho mình

trọng là nâng cao trình ñộ nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của các

những mục tiêu chiến lược cho kỳ tiếp theo hay mục tiêu trong tương

cán bộ công chức trong công tác. Trong ñó, công tác ñánh giá thành

lai. Như vậy, công tác ñánh giá thành tích nhân viên là một trong

tích ño lường chính xác năng lực làm việc của họ và có tầm quan

những công cụ hữu dụng nhất mà một tổ chức thường sử dụng ñể duy

trọng. Tuy nhiên, công tác ñánh giá thành tích cán bộ công chức hiện

trì, thúc ñẩy hiệu suất công việc và thực hiện các quá trình nhằm ñạt

nay tại các phòng bàn của UBND thành phố Kon Tum vẫn còn mang

ñược mục tiêu chiến lược của tổ chức. Đánh giá thành tích nhân viên

tính chất chủ quan, cảm tình và thiên về tình cảm nễ nang. Nguyên

còn là một công cụ ñược sử dụng ñể củng cố giá trị và văn hoá tổ

nhân cơ bản là do chưa xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñánh giá cán bộ

chức. thông qua ñó, các nhà quản lý giám sát cách thức làm việc của

công chức, nên việc ñánh giá cán bộ công chức chưa chính xác, chưa

nhân viên và ñịnh lượng như thế nào ñó ñể cách thức làm việc của

hiệu quả, chưa ñạt những mục ñích như mong muốn của cấp lãnh

nhân viên phù hợp với những yêu cầu của tổ chức. Đánh giá nhân

ñạo. Do ñó, với mục tiêu hoàn thiện hoạt ñộng ñánh giá thành tích

viên ñóng vai trò quan trọng trong việc ñảm bảo hành vi mà nhân

cán bộ công chức tại UBND thành phố Kon Tum, tác giả quyết ñịnh

viên thực hiện trên công việc nhất quán với chiến lược của công ty,

chọn ñề tài nghiên cứu “Đánh giá thành tích ñội ngũ cán bộ công

mục tiêu của các cơ quan hành chính nhà nước.

chức khối quản lý nhà nước thuộc UBND thành phố Kon Tum ,

Với những lợi ích của việc ñánh giá thành tích nhân viên nêu trên,
thì công tác quản lý hành chính bộ máy chính quyền cần thực hiện

tỉnh Kon Tum” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
2. Mục ñích nghiên cứu

công tác ñánh giá thành tích theo ñịnh kỳ hoặc ñột xuất nhằm thực
hiện quá trình cung cấp dịch vụ công ngày càng hoàn thiện, ñáp ứng
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- Đánh giá thực trạng công tác ñánh giá thành tích ñội ngũ cán bộ

của UBND thành phố Kon Tum. Ngoài ra, ñể những vấn ñề nghiên

công chức khối quản lý nhà nước thuộc UBND thành phố Kon Tum,

cứu và những giải pháp ñưa ra mang tính khái quát cao, ñược tiếp cận

tỉnh Kon Tum

ở nhiều góc ñộ khác nhau, người viết phỏng vấn, lấy ý kiến một số

- Đề xuất những giải pháp sát với thực tế, thiết thực, thật sự mang
lại hiệu quả cho công tác ñánh giá thành tích cán bộ công chức và

lãnh ñạo lâu năm, có nhiều kinh nghiệm và tiếp cận các nhà quản lý
tại các cơ quan, ban ngành trên ñịa bàn thành phố Kon Tum.

nâng cao chất lượng ñánh giá thành tích ñội ngũ cán bộ, công chức

5. Phương pháp nghiên cứu

cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Kon Tum nhằm ñáp

- Để thực hiện ñề tài, tác giả thu thập số liệu thứ cấp tại các Phòng,

ứng yêu cầu nhiệm vụ mới tương xứng với vị trí, vai trò sự nghiệp
phát triển một thành phố trung tâm Kinh tế, Văn hoá - Xã hội của

ban khối quản lý nhà nước thuộc UBND thành phố Kon Tum.
- Các phương pháp như: Phương pháp quan sát thực tiễn; phương
pháp ñiều tra bằng phiếu khảo sát; phương pháp thu thập, ñọc tài liệu

tỉnh Kon Tum.
3. Nội dung nghiên cứu

và tổng hợp; phương pháp chuyên gia. Các phương pháp nêu trên

- Nghiên cứu một số vấn ñề liên quan ñến ñánh giá thành tích của

giúp người viết tiếp cận vấn ñề từ nhiều góc ñộ: từ lý thuyết ñến thực

CBCC các phòng ban thuộc khối quản lý nhà nước của UBND thành

tiễn. Với phương thức tiếp cận vấn ñề từ nhiều góc ñộ, người viết sẽ

phố Kon Tum. Tìm hiểu quan ñiểm về việc ñánh giá thành tích cán

tránh ñược những quan ñiểm ñánh giá phiến diện và những giải pháp

bộ công chức từ góc ñộ của nhà lãnh ñạo và từ góc ñộ một người cán

ñề xuất sẽ sát thực tiễn, mang tính khả thi cao.

bộ công chức.

- Khảo sát các cảm nhận của cán bộ công chức khi áp dụng hệ

- Nguyên nhân làm cho việc ñánh giá thành tích cán bộ công chức
không hiệu quả tại UBND thành phố Kon Tum.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ñánh giá
thành tích cán bộ công chức tại thành phố Kon Tum.
Tất cả những nội dung nêu trên nhằm hướng tới ñề xuất những giải
pháp khả thi, phù hợp thực tế ñồng thời phục vụ cho những khâu

thống ñánh giá thành tích hiện nay.
- Đề tài tham khảo các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực, các
phương pháp ñánh giá thành tích trong khối hành chính Nhà nước
của một số nước có kinh nghiệm quản lý nhà nước, tham khảo các
Nghị ñinh, thông tư hướng dẫn về quản lý Nhà nước và Luật cán bộ
công chức của Quốc Hội Việt Nam.

khác trong công tác quản trị nguồn nhân lực như: khen thưởng công

6. Kết cấu ñề tài

bằng, tăng lương trước thời hạn, ñào tạo ñúng nhu cầu, ñề bạt ñúng

Nội dung nghiên cứu ñược trình bày thành ba chương :

người ñúng việc.

Chương 1: Cơ sở lý luận về phương pháp, tiêu chuẩn ñánh giá

4. Đối tượng nghiên cứu

thành tích cán bộ công chức

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của ñề tài này là vấn ñề ñánh giá
thành tích cán bộ công chức tại các phòng ban khối quản lý nhà nước
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Chương 2: Thực trạng về ñánh giá thành tích cán bộ công chức
khối quản lý nhà nước của UBND thành phố Kon Tum.
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Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác ñánh giá thành

b) Công chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý.

tích cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước của UBND thành phố

- Căn cứ vào kết quả ñánh giá, CBCC ñược phân loại sau:

Kon Tum.

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP, TIÊU CHUẨN
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC
1.1. Khái niệm về cán bộ công chức (CBCC)
1.1.1. Sự ra ñời của chế ñộ cán bộ, công chức nhà nước
Công chức ra ñời gắn liền với sự ra ñời và phát triển của chế ñộ

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ.
1.2. Mục ñích, yêu cầu và vai trò ý nghĩa của công tác ñánh giá
thành tích CBCC trong cơ quan hành chính nhà nước
1.2.1. Mục ñích, yêu cầu của công tác ñánh giá thành tích

công chức trên thế giới và trình ñộ phát triển sức sản xuất của xã hội,

Đánh giá thành tích CBCC trong cơ quan hành chính nhà nước

ñồng thời với sự phát triển của nhà nước, sự phát triển của nhu cầu

luôn là sự ñánh giá có tính hệ thống và chính thức tình hình thực hiện

quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của chính phủ.

công việc của ñội ngũ CBCC trong quan hệ so sánh với các tiêu

1.1.2. Khái niệm về cán bộ, công chức.

chuẩn ñã ñược xây dựng và quy ñịnh về sự ñánh giá thành tích ñối

Cán bộ công chức là công dân Việt Nam, những người trong biên

với ñội ngũ nhân viên

chế và hưởng lương từ ngân sách theo qui ñịnh của pháp luật.

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, mục ñích và yêu cầu

1.1.3. Phân loại cán bộ, công chức

của công tác Đánh giá thành tích thể hiện ở một số nội dung cơ bản

- Căn cứ vào ngạch ñược bổ nhiệm, CBCC ñược phân loại như

sau:
- Làm rõ ưu ñiểm, khuyết ñiểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất,

sau:
a) Loại A gồm những người ñược bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên
cao cấp hoặc tương ñương;

chính trị, ñạo ñức, lối sống, năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng
phát triển của cán bộ công chức.

b) Loại B gồm những người ñược bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên
chính hoặc tương ñương;

- Làm căn cứ ñể tuyển chọn, quy hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng, luân
chuyển, ñiều ñộng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen

c) Loại C gồm những người ñược bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên
hoặc tương ñương;

thưởng, kỷ luật và thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công
chức.

d) Loại D gồm những người ñược bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc
tương ñương và ngạch nhân viên.

- Phải bảo ñảm tính khách quan, toàn diện, tính lịch sử, cụ thể; trên
cơ sở thực hiện tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập

- Căn cứ vào vị trí công tác, CBCC ñược phân loại như sau:
a) Công chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý;
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trung dân chủ; công khai ñối với CBCC ñược ñánh giá.
- Phát huy tính ñầy ñủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, lấy kết
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quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước ño chủ yếu trong ñánh

1.3.3.1. Thiết lập tiêu chuẩn ñánh giá

giá cán bộ, công chức.

1.3.3.2. Thiết kế hệ thống ñánh giá thành tích

1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của công tác ñánh giá thành tích.

1.3.3.3. Đối tượng ñánh giá:

- Đánh giá thành tích cán bộ, công chức là một nhiệm vụ quan

(1) Cấp trên trực tiếp; (2) Cấp dưới; (3) Đồng nghiệp (4) Đánh giá
nhóm; (5) Tự ñánh giá; (6) Khách hàng; (7) Đánh giá 3600; (8) Định

trọng của nhà quản lý.
1.3. Đánh giá thành tích CBCC

kỳ ñánh giá

1.3.1. Khái niệm về ñánh giá thành tích

1.4. Các phương pháp ñánh giá thành tích CBCC trong các cơ

Đánh giá thành tích là tiến trình xác ñịnh, ño lường, ñánh giá

quan hành chính nhà nước

những ñóng góp của CBCC cho tổ chức bằng cách so sánh với tiêu

1.4.1. Phương pháp so sánh với mục tiêu ñã xác ñịnh

chuẩn ñặt ra, sau ñó truyền thông ñến CBCC kết quả ñánh giá. Để

Phương pháp này là sự vận dụng phương pháp quản lý theo mục

ñánh giá thực hiện công việc, cần phải thiết lập một hệ thống ñánh

tiêu ñã và ñang ñược áp dụng thành công trong việc ñánh giá thành

giá với 3 yếu tố cơ bản sau: Các tiêu chuẩn thực hiện công việc; Đo

tích CBCC của nhiều tổ chức.

lường sự thực hiện công việc theo các tiêu thức trong tiêu chuẩn;

1.4.2. Phương pháp quản lý mục tiêu.

Thông tin phản hồi ñối với người CBCC và bộ phận quản trị nguồn

Phương pháp quản lý mục tiêu cũng là phương pháp ñánh giá
thành tích có tính hiệu quả cao.

nhân lực.
1.3.2. Các tiêu chí ñánh giá thành tích CBCC

1.4.3. Phương pháp viết báo cáo hay viết bản tường trình

- Đánh giá hiệu suất làm việc của CBCC trong tổ chức; Đánh giá

Với phương pháp này người ñánh giá sẽ viết một bản báo cáo

năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên; Đánh giá tiềm năng;

tường thuật về tình hình thực hiện công việc của nhân viên, về các

Đánh giá ñộng cơ làm việc; Tiêu chí ñạo ñức công vụ;Tiêu chí sức

ñiểm mạnh, ñiểm yếu, các tiềm năng của họ cũng như các gợi ý về

khoẻ

biện pháp hoàn thiện trong quá trình thực hiện công việc của nhân

1.3.3. Tiến trình ñánh giá thành tích cán bộ công chức
Thiết lập tiêu
chuẩn thực hiện
và tiêu chuẩn
ñánh giá

Xây dựng các tiêu
chuẩn ñánh giá
(người ñánh giá và
phương pháp ñánh
giá)

Thu thập
thông tin về
tình hình thực
hiện công việc

viên.
1.4.4. Phương pháp thang ño ñánh giá ñồ họa
Người ñánh giá sẽ cho ý kiến về sự thực hiện công việc của ñối
tượng ñược ñánh giá dựa trên ý kiến chủ quan của mình theo một
thang ño từ thấp ñến cao. Các tiêu chí ñánh giá bao gồm các tiêu thức
liên quan trực tiếp ñến công việc và cả các tiêu thức liên quan không

Ra quyết ñinh và
Thảo luận việc
9ñánh giá với
lưu trữ thông tin
ñánh giá
nhân viên
Hình 1.1. Tiến trình ñánh giá thành tích

Tiến hành
ñánh giá
thành tích

trực tiếp ñến công việc.
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1.4.5.Phương pháp ñánh giá bằng thang ño dựa trên hành vi

chính, kinh tế, văn hóa, chính trị và khoa học kỹ thuật của tỉnh. Ở ñây

Phương pháp này kết hợp giữa phương pháp thang ño ñánh giá ñồ

tập trung các trung tâm nghiên cứu, thực nghiệm, các cơ sở ñào

họa và phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng. Các thang ñánh

tạo,… có tác ñộng tích cực ñối với quá trình phát triển kinh tế xã hội

giá dựa trên hành vi cũng tương tự như thang ñánh gía ñồ họa, chỉ

của Thành phố.

khác là các thang này ñược mô tả chính xác hơn bởi các hành vi cụ

2.1.3. Đặc ñiểm dân cư

thể.

Tổng dân số trên ñịa bàn Thành phố ñến năm 2009 là 143.467

1.4.6. Phương pháp bình bầu

người (nam chiếm 49,3%, nữ chiếm 50,7%), Dân tộc kinh chiếm

Thực chất của phương pháp này là quá trình ñánh giá, tập thể ñưa

71,8%; Các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 28,2% (Bana, Gia Rai, Xơ

ra các ý kiến ñánh giá và cho ñiểm từng nhân viên.

Đăng, Gié Riêng, Brâu, Rơnâm…) .

1.4.7. Phương pháp phỏng vấn

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của UBND thành phố Kontum

Phương pháp này thực chất là cuộc gặp mặt ñịnh kỳ giữa những

Hiện tại hệ thống UBND thành phố có tới 21 ñơn vị phòng ban có

nhà quản lý nhân sự của tổ chức, thực hiện nhiệm vụ ñánh giá thành

liên quan nhưng trong giới hạn ñề tài này tôi chỉ nghiên cứu và ñề

tích và những người ñược ñánh giá.

cập ñến 13 phòng ban thuộc khối hành chính nhà nước.
2.1.5. Chức năng và nhiệm vụ của UBND TP. Kon Tum

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
CBCC TẠI UBND THÀNH PHỐ KONTUM

2.1.5.1. Chức năng của UBND thành phố Kontum
Ủy ban nhân dân (UBND) do Hội ñồng nhân dân bầu và là cơ
quan chấp hành của Hội ñồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà

2.1. Giới thiệu về thành phố Kontum

nước ở ñịa phương, chịu trách nhiệm trước Hội ñồng nhân dân cùng

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển TP. Kon Tum

cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Thành phố Kon Tum ñược thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm
2009 theo nghị ñịnh số 15/NĐ-CP ngày 10/4/2009 của Chính Phủ về
việc thành lập thành thành phố Kon Tum trực thuộc tỉnh Kon Tum.
2.1.2. Đánh giá tổng quát các yếu tố và ñiều kiện phát triển của
thành phố Kon Tum

2.1.5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND TP. Kon Tum
UBND chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội hàng năm trình Hội ñồng nhân dân thành phố thông qua Uỷ ban
tỉnh phê duyệt.
2.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại UBND TP. Kon Tum

- Có vị trí ñịa kinh tế, nằm trên các tuyến ñường giao lưu kinh tế,

2.2.1. Đặc ñiểm nguồn nhân lực tại UBND TP. Kon Tum

thương mại, du lịch với các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải miền trung,

Đặc ñiểm nguồn nhân lực của UBND thành phố Kon Tum nhìn

các tỉnh trong cả nước và các nước láng giềng (Lào, Campuchia);

chung là lực lượng lao ñộng trẻ, chủ yếu là trong ñộ tuổi từ 18-40,

Với vai trò là Thành phố tỉnh lị, TP. Kon Tum là trung tâm hành
11
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thuận lợi hơn ñó là nam chiếm phần 2/3 trong tổng số cán bộ công

vá và chưa có một kế hoạch chu ñáo giữa các khâu quy hoạch, ñào

nhân viên.

tạo và ñào tạo lại ñể bố trí sử dụng cũng như tạo nguồn dài hạn.

Bảng 2.1: Cơ cấu lao ñộng theo ñộ tuổi và giới tính
Độ

Quản lý/

tuổi

nhân viên
Quản lý

18-40

Nhân
viên
Quản lý

41-50

Nhân
viên
Quản lý

> 50

Nhân
viên

Tổng

Tổng số lao ñộng

Nam

2.2.3. Thực trạng công tác quản lý CBCC
2.2.3.1. Công tác tuyển dụng tại UBND thành phố Kon Tum

Nữ

Công tác tuyển dụng ñược UBND thành phố ñặc biệt quan tâm vì

Số lao

Tỷ

Số lao

Tỷ

Số lao

Tỷ

ñộng

trọng

ñộng

trọng

ñộng

trọng

mục tiêu ñặt ra là tăng chất lượng tuyển dụng chứ không ñơn thuần là

10

6.17

5

3.09

5

3.09

tăng số lượng lao ñộng.

108

66.67

62

38.27

46

28.40

UNBD thành phố thường xuyên tiến hành công tác ñào tạo và ñào

17

10.49

13

8.02

4

2.47

tạo lại nhân sự, ñặc biệt là công tác ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên

17

10.49

14

8.64

3

1.85

CBCC của thành phố ñã có bước phát triển ñổi mới cơ bản theo

8

4.94

8

4.94

0

0.00

hướng thích nghi với cơ chế thị trường cạnh tranh có sự quản lý của

2

1.23

2

1.23

0

0.00

2.2.3.3. Chính sách lương, tiền thưởng

162

100

104

64.20

58

35.80

Đãi ngộ vật chất trong UBND thành phố ñược thể hiện qua tiền

2.2.3.2. Thực trạng ñào tạo và phát triển cán bộ công chức

môn nghiệp vụ cho CBCC. Do ñó trong những năm qua, ñội ngũ

nhà nước theo ñịnh hướng XHCN.

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2010 và theo tính toán của tác giả)
2.2.2. Đánh giá về ñội ngũ CBCC tại UBND thành phố
2.2.2.1. Mặt mạnh của ñội ngũ CBCC UBND thành phố
- Đội ngũ CBCC với tuổi ñời chủ yếu từ 18- 40, có kiến thức và
kinh nghiệm công tác nhất ñịnh và sự ñoàn kết gắn bó với nhau trong
thời gian vừa qua, sẽ là một thuận lợi rất cơ bản.
2.2.2.2. Một số hạn chế của ñội ngũ CBCC
- Trước yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề hiện nay là tạo ra cơ sở, tiền

lương, tiền thưởng, một số phụ cấp và thu nhập khác.
2.3. Thực trạng về ñánh giá thành tích CBCC tại phòng ban
thuộc UBND thành phố Kon Tum
2.3.1. Qui trình ñánh giá cán bộ, công chức
- Đánh giá thành tích ñịnh kỳ hằng năm:
Nội dung qui ñịnh các vấn ñề cần ñánh giá thành tích theo hướng
dẫn của các cơ quan chức năng như :
(1) Mức ñộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ ñược giao.

ñề ñể xây dựng một trung tâm ñô thị cho toàn tỉnh trong tương lai, thì

(2) Về phẩm chất chính trị, ñạo ñức và lối sống.

kiến thức và năng lực của một bộ phận cán bộ còn chưa ñáp ứng yêu

(3) Chiều hướng và triển vọng phát triển.

cầu lãnh ñạo và quản lý tại một số vị trí.
- Công tác tổ chức cán bộ còn gặp nhiều khó khăn mang tính chắp
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- Đánh giá thành tích cán bộ, công chức ñảm nhiệm chức vụ bầu
cử khi hết nhiệm kỳ.
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- Đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, cán bộ tự

và thực hiện thực hiện công việc mà anh chị ñang thực hiện”, cho
thấy 22% hoàn toàn biết rõ công việc của họ, có 70% ñồng ý là biết

nhận xét.
- Đánh giá cán bộ, công chức trước khi bổ nhiệm lại.

khá rõ về công việc ñang thực hiện. Và vẫn còn tới 8% chưa biết rõ

- Đánh giá cán bộ trước khi qui hoạch

công việc của họ nên thực hiện như thế nào.

- Đánh giá cán bộ trước khi ñiều ñộng, luân chuyển
- Đánh giá cán bộ trước khi khen thưởng, kỹ luật
Kết quả ñánh ñánh giá theo các mức xếp loại từ Yếu, Trung bình,
Khá và Xuất sắc ñược thể hiện như sau :

2.3.4. Đánh giá thực trạng công tác ñánh giá thành tích cán bộ,
công chức tại các phòng ban thuộc UBND thành phố Kon Tum
2.3.4.1. Ưu ñiểm của công tác ñánh giá thành tích
Đảm bảo thực hiện ñúng các nguyên tắc của công tác ñánh giá cán

(1) Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

bộ, công chức tại các phòng ban như: Nguyên tắc tập trung dân chủ,

(2) Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

công khai, kịp thời, minh bạch và khách quan trên cơ sở chủ thể là

(3) Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

cán bộ, công chức của qui trình ñánh giá thành tích tuân thủ theo

(4) Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

ñúng trình tự các bước của qui trình ñánh giá thành tích và phù hợp

2.3.2. Đánh giá thành tích dựa vào nội dung thực hiện công vụ

với các qui ñịnh của pháp luật nhà nước.

của ñội ngũ cán bộ, công chức tại các phòng ban thuộc UBND

2.3.4.2. Nguyên nhân và những tồn tại, hạn chế trong công tác
ñánh giá thành tích

thành phố Kon Tum
Đối với các phòng ban chuyên môn thì việc ñánh giá thành tích
thường ñược thực hiện thông qua công tác kiểm ñiểm, họp giao ban
hằng tuần, hàng tháng tại từng cơ quan, ñơn vị.
2.3.3. Kết quả khảo sát về công tác ñánh giá thành tích tại

a) Nguyên nhân:
- Nguyên nhân khách quan: Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật
về công tác ñánh giá thành tích cán bộ, công chức còn chưa ñồng bộ;
chưa bắt buộc các cơ quan ñơn vị mở sổ theo dõi kết quả ñánh giá
thành tích hàng tháng, quí. Số lần ñánh giá thành tích ñịnh kỳ hằng

UBDN thành phố Kon tum.
2.3.3.1. Về tiêu chuẩn ñánh giá thành tích

năm một lần, do vậy khối lượng ñánh giá công việc rất lớn, thiếu tính

Kết quả khảo sát thực tế có tới 88% CBCC ñồng ý rằng “tiêu

chính xác và bỏ sót nhiều nội dung nhất là các công việc mang tính

chuẩn ñánh giá CBCC còn chưa rõ ràng, cụ thể” và 12% không ñồng

thời vụ.

ý. Trong khi ñó, tầm quan trọng của việc ñánh giá CBCC khảo sát

- Nguyên nhân chủ quan: Thực tế hiện nay công tác ñánh giá thành

thực tế gần ñây cho thấy ý kiến “Đồng ý ” và “Rất ñồng ý” chiếm

tích cán bộ, công chức là do bộ phận tổ chức nhân sự thực hiện trên

96% ñối với ý kiến “Việc ñánh giá CBCC rất quan trọng”.

cơ sở các văn bản hướng dẫn các cấp trên.

2.3.3.2 Về phân công công việc
Kết quả khảo sát về mức ñộ ñồng ý “Anh chị biết rõ công việc
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b) Những tồn tại, hạn chế
Thứ nhất, việc ñánh giá thành tích chưa căn cứ vào trình ñộ, năng
16

lực của từng CBCC mà chỉ căn cứ vào các qui ñịnh của pháp luật cán

hậu quả hiển nhiên là hiệu suất công việc giảm, ñộng lực làm việc

bộ ñể ñánh giá thành tích.

bị ảnh hưởng.

Thứ hai, vai trò của công tác ñánh giá thành tích chưa ñược coi
trọng ñúng mức.

3.2. Thiết lập bảng mô tả công việc
Đánh giá ñược công bằng và hiệu quả hãy xây dựng một tiêu chí

Thứ ba, các tiêu chí ñánh giá thành tích cán bộ, công chức còn

ñánh giá thật cụ thể qua bản mô tả công việc. Bản mô tả công việc là

thiếu tính khoa học, chưa lượng hóa và bị tác ñộng các yếu tố bên

bản một văn bản mô tả công việc và những nhiệm vụ của công việc

ngoài.

ñó. gồm ba phần chính: tên công việc, phần nhận diện công việc và

Thứ tư, còn nhiều tồn tại trong quá trình phản hồi kết quả ñánh giá
ñến cán bộ, công chức cũng như những kết quả này chưa thực sự trở
thành cơ sở trong quá trình quản lý cán bộ, công chức.

phần nhiệm vụ cụ thể.
3.3. Hoàn thiện các tiêu chuẩn trong công tác ñánh giá thành
tích cán bộ công chức

Thứ năm, công tác ñánh giá thành tích CBCC trong các phòng, ban

- Xây dựng tiêu chuẩn trong hoạt ñộng ñánh giá thành tích, trong

thuộc UBND thành phố Kon Tum chưa thu hút ñược sự tham gia của

quá trình thực hiện công tác ñánh giá thành tích, quản lý và sử dụng

người dân, một số cơ quan nguyên tắc dân chủ chưa ñược áp dụng

ñội ngũ CBCC cần có sự tiêu chuẩn hóa về chức danh, nhiệm vụ,

triệt ñể.

quyền hạn của mỗi ngạch, loại công chức khác nhau ñể làm cơ sở
pháp lý cho các hoạt ñộng ñánh giá thành tích cụ thể.
CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH
GIÁ THÀNH TÍCH CBCC KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI
UBND T.P KON TUM
3.1. Xây dựng quan ñiểm ñúng về ñánh giá thành tích CBCC
Để việc ñánh giá CBCC hiệu quả, yếu tố ñầu tiên và mang tính
quyết ñịnh, ñó chính là nhận thức ñúng ñắn về việc ñánh giá CBCC
từ phía cấp lãnh ñạo. Nếu các cấp lãnh ñạo chưa xem việc ñánh giá
CBCC là quan trọng, chắc chắn việc ñánh giá CBCC tại UBND
thành phố vẫn trở về tình trạng cũ: hình thức, cảm tính, mâu thuẫn

- Thiết lập tiêu chuẩn thực hiện công việc rõ ràng,
- Tiêu chuẩn ñánh giá phải gắn liền với công việc phân công cho
CBCC và phải gắn liền với mục tiêu hoạt ñộng của cơ quan ñơn vị
trong nhiệm vụ cải cách hành chính hiện nay.
- Tiêu chuẩn ñánh giá phải bao quát ñược mọi khía cạnh của
quá trình thực hiện công việc của nhân viên.
- Tiêu chuẩn ñánh giá không nên bị ñồng nhất hoặc bị làm sai
lệch do những yếu tố khách quan.
- Tiêu chuẩn ñánh giá phải ñảm bảo ñộ tin cậy theo thời gian và
ñối với tất cả những người thực hiện ñánh giá khác nhau.

giữa các CBCC do lãnh ñạo ñánh giá chưa công bằng, không ñầy ñủ;

- Tiêu chuẩn ñánh giá phải mang tính khả thi cao, phù hợp thực tế.

phát sinh sự bất mãn trong CBCC do kết quả ñánh giá không mang

Tiêu chuẩn ñánh giá kết quả thực hiện ñược thiết lập căn cứ

tính thuyết phục, làm nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực trong CBCC và

trên bản mô tả công việc và mục tiêu ñã thống nhất giữa lãnh ñạo và
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nhân viên. Khi xây dựng tiêu chuẩn ñánh giá, cần ñảm bảo những

pháp ñánh giá thành tích hiện tại và những tiêu chí ñánh giá chưa phù

qui tắc như:

hợp. Rút kinh nghiệm cho kỳ ñánh gía thành tích lần sau tốt hơn.

- Qui tắc nhất quán: Các thủ tục ñánh giá cần phải nhất quán theo

3.5. Xây dựng chương trình ñánh giá thành tích CBCC
3.5.1 Nguyên tắc ñánh giá CBCC

thời gian và cho mọi nhân viên.
- Qui tắc hạn chế tư lợi: Cần phải ngăn chặn ý ñồ tư lợi trong tiến

Bất kể một chương trình ñánh giá nào cũng vậy, người xây dựng
chương trình ñó phải luôn ý thức và nhận ñịnh ñược một ñiều ñó là:

trình ñánh giá thành tích
- Qui tắc chính xác: Các quyết ñịnh phải dựa trên thông tin chính

ñánh giá công việc chức không phải là ñánh giá cá nhân.
3.5.2. Thời ñiểm ñánh giá CBCC

xác.
- Qui tắc hiệu chỉnh: Có nhiều khả năng hiệu chỉnh tùy tình huống

Định kỳ 3 tháng một lần và trong 1 năm sẽ tổng hợp 4 lần ñánh giá
quyết ñịnh kết quả ñánh giá, ñồng thời xem xét khen thưởng và hệ số

cụ thể.
- Qui tắc tiêu biểu: Tiến trình ñược sử dụng phải ñại diện cho các
mối quan tâm của tất cả người nhận.
- Qui tắc ñạo ñức: Phân phối phải dựa trên các tiêu ñạo ñức thịnh

thu nhập tăng thêm cho CBCC.
3.5.3. Nội dung ñánh giá CBCC
Nội dung ñánh giá cần ñược căn cứ trên hệ thống tiêu chuẩn ñánh
giá ñã ñược qui ñịnh.

hành.
3.4. Hoàn thiện các yếu tố trong công tác ñánh giá thành tích

3.5.4.Phương pháp ñánh giá CBCC
Theo tiêu chuẩn của TCVN ISO 9001:2008: Hệ thống quản lý chất

cán bộ công chức
- Chu kỳ ñánh giá thành tích cán bộ công chức, tùy thuộc vào tính

lượng và kết hợp với phương pháp ñịnh lượng là hợp lý.

chất và vị trí công tác của CBCC mà chúng ta cần tăng số lần ñánh

3.5.5. Đối tượng thực hiện ñánh giá

giá thành tích CBCC và ñây cũng là công tác giám sát việc thực hiện

3.5.5.1. Cá nhân tự ñánh giá

công việc của CBCC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ñược cơ

3.5.5.2. Khách hàng (người dân) ñánh giá CBCC

quan giao.

3.5.5.3. Đồng nghiệp hoặc tập thể ñánh giá CBCC

- Thông tin phản hồi sau quá trình ñánh giá, nó phản ánh kết quả

Sau khi cá nhân CBCC tự ñánh giá và xếp loại, lãnh ñạo cơ quan

hoạt ñộng của cơ quan và từng cá nhân trong một năm phấn ñấu, kết

ñề nghị triệu tập cuộc họp xét thi ñua khen thưởng, theo thời gian

quả này ảnh hưởng ñến quyền lợi của từng CBCC trong tổ chức về

hàng tháng, quý năm. Thông qua ñó các cá nhân CBCC và Tập thể

việc tăng lương trước hạn, xét thưởng cho ñến kế hoạch ñào tạo, ñề

tham gia góp ý, ñánh giá CBCC tại cơ quan ñơn vị mình. Và cuộc

bạt...

họp trên phải có ít nhất 2/3 số cán bộ, công chức ñược triệu tập có

- Sử dụng thông tin kết quả ñánh giá thành tích cán bộ công chức,
là cơ sở cho việc sửa ñổi bổ sung những thiếu sót, hạn chế về phương
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mặt dự họp. Trình tự cuộc họp:
+ CBCC trình bày bản tự ñánh giá.
20

+ Tập thể ñóng góp ý kiến, người chủ trì cuộc họp kết luận, ghi thành biên
bản. Tập thể ñánh giá mẫu Form dưới ñây, lập biên bản kiểm phiếu.

- Định kỳ thực hiện công tác ñánh giá kết quả thực hiện công việc.
Nếu CBCC làm tốt, các nhận xét, ñánh giá về việc thực hiện công

+ Thông qua biên bản góp ý ñánh giá tại cuộc họp.

việc sẽ làm cho họ phấn khởi, hăng say làm việc, ngược lại, nếu họ

3.5.5.4. Cấp trên ñánh giá CBCC

làm chưa tốt, họ cũng có cơ hội tìm hiểu về các khiếm khuyết và tự

3.5.5.5. Trình tự thủ tục ñánh giá CBCC

hoàn thiện.

- Bước 1. Cá nhân tự ñánh giá theo các văn bản dẫn, xếp loại theo
mẫu qui ñịnh.

- Quan tâm ñối với CBCC và hiểu biết công việc của nhân viên.
Giữa lãnh ñạo và CBCC cần có sự nhất trí về những yêu cầu, trách

- Bước 2. Khách hàng (người dân) ñánh giá cán bộ công chức, theo
mẫu câu hỏi tại mục 3.5.5.2 của nội dung bài.
- Bước 3. Tập thể cán bộ, công chức họp tham gia góp ý theo mẫu
tại mục 3.5.5.3 của nội dung bài.

nhiệm, tiêu chuẩn trong thực hiện nhiệm vụ của nhân viên. Khi
CBCC thực hiện công việc chưa tốt, lãnh ñạo cần hướng dẫn cụ thể
cho CBCC biết cách thức sửa chữa những khuyết ñiểm trong thực
hiện công việc.

- Bước 4. Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực

- Nên thực hiện ñánh giá kết quả thực hiện công việc trên cơ sở so

tiếp ñánh giá, quyết ñịnh xếp loại theo hướng dẫn các qui ñịnh của

sánh kết quả ñạt ñược với mục tiêu ñăng ký cá nhân. Trong chương

Thành ủy, UBND thành phố; ghi vào bản tự ñánh giá của cán bộ,

trình ñăng ký mục tiêu cá nhân cần cho phép CBCC xác ñịnh rõ mục

công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể. Cuối cùng

tiêu cần ñạt ñược.

là thông báo kết quả ñánh giá cán bộ, công chức theo quy ñịnh.
- Bước 5, kết quả ñánh giá thành tích CBCC do UBND thành phố
quyết ñịnh phê duyệt và giao cho các ñơn vị phòng ban thực hiện.

3.6.3. Thiết lập kết quả ñánh giá CBCC
Kết quả ñánh giá này ñược xác ñịnh bằng phương pháp ñịnh
lượng. Cách thức tiến hành như sau:

3.6. Nâng cao hiệu quả công tác ñánh giá

Bước 1: Xác ñịnh tiêu chuẩn ñánh giá thành tích:

3.6.1. Đào tạo người ñánh giá

Khi ñánh giá CBCC căn cứ vào kết quả ñánh giá của khách hàng,

Một vài chương trình ñào tạo người ñánh giá ñược xây dựng nhằm
trợ giúp người ñánh giá ñạt ñược các ñánh giá chính xác và ñáng tin
cậy. Những chương trình này ñược phân làm 3 loại: ñào tạo lỗi người
ñánh giá, ñào tạo hệ quy chiếu và ñào tạo xử lý thông tin.

cho nên có có các tiêu chuẩn ñánh giá như:
- Thái ñộ của Cán bộ, công chức làm các nhiệm vụ có liên quan
ñến cải cách thủ tục hành chính.
- Việc giữ gìn hồ sơ tiếp nhận và xử lý.

3.6.2. Yêu cầu ñối với cấp lãnh ñạo.

- Chất lượng xử lý hồ sơ.

- Làm cho CBCC tin rằng việc ñánh giá kết quả thực hiện công

- Thời gian xử lý hồ sơ.

việc là công bằng và khuyến khích họ chủ ñộng, tích cực tham gia

Bước 2:Đánh giá tầm quan trọng của tiêu chuẩn thành tích

vào quá trình ñánh giá.

Các tiêu chuẩn thành tích có tầm quan trọng khác nhau ñối với
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hiệu quả thực hiện công việc, ñiều này cần ñược thể hiện qua trọng

từ việc tập trung xem “có ñạt ñược mục tiêu hay không” sang xem

số của từng yêu cầu. Do vậy, ñể ñánh giá tầm quan trọng của các tiêu

xét “ñạt mục tiêu ñó bằng cách nào”. Các lãnh ñạo phòng ban chuyên

chuẩn này tác giả ñã tham khảo ý kiến của những người trực tiếp sử

môn, ngoài việc quan tâm ñến mục ñích, mục tiêu, các chiến lược và

dụng dịch vụ này.

biện pháp thực hiện còn phải chú ý ñến phản hồi của các nhóm khác

Bước 3: Xác ñịnh Điểm ñánh giá mức ñộ hoàn thành công việc

nhau ñể kịp thời ñiều chỉnh. Các thành viên của tổ chức có vai trò

của CBCC theo tiêu chuẩn Di. Di chính là kết quả trung bình – thống

quan trọng trong việc ñánh giá các kết quả ñạt ñược của tổ chức cũng

kê theo bản câu hỏi phỏng vấn từ khách hàng.

như trong việc ñề xuất các giải pháp ñể ñạt ñược mục tiêu.

Bước 4: Đánh giá tổng hợp về mức thành tích của CBCC vào

3.7. Giải pháp nâng cao tính tích cực lao ñộng của CBCC hiện
nay

cuối từng quý.
CBCC sẽ ñược ñánh giá theo kết quả như sau :

- Thứ nhất, nâng cao trình ñộ, năng lực chuyên môn cho cán bộ,

Nếu DT/B > 8,5: CBCC ñược ñánh giá là xuất sắc.

công chức. Thông qua các hình thức như: ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

Nếu 7<=DT/B < 8,5: CBCC ñược ñánh giá là khá.

công chức tại các cơ sở ñào tạo của Nhà nước; ñào tạo, bồi dưỡng thông

Nếu 5,5 <= DT/B < 7: CBCC ñược ñánh giá là trung bình.

qua công việc tại cơ quan, thông qua hội thảo khoa học, trao ñổi kinh

Nếu DT/B < 5,5: CBCC ñược ñánh giá là yếu.

nghiệm; tạo cơ hội ñể cán bộ, công chức phát triển năng lực...

3.6.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thực hiện
công việc theo ñịnh hướng kết quả

- Thứ hai, xây dựng và nâng cao vai trò của văn hoá công sở trong
việc phát huy tính tích cực lao ñộng của cán bộ, công chức. Tác

Áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thực hiện công

phong của người công chức có văn hóa ở công sở thể hiện cách giải

việc của CBCC và làm cơ sở cho công tác ñánh giá thành tích vào

quyết công việc dứt khoát, có nguyên tắc nhưng nhẹ nhàng, tôn trọng

cuối năm. Đồng thời, ñể quản lý theo ñịnh hướng kết quả, các cơ

người giao tiếp: nói năng mạch lạc, ñi ñứng ñàng hoàng, ánh mắt

quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố phải phát triển các

thiện cảm, nó xa lạ với việc tham nhũng…

kế hoạch chiến lược ñể gắn kết mục tiêu phát triển của tổ chức với

- Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ. Tại mỗi vị trí

kết quả hoạt ñộng của tổ chức. Cách thức quản lý tập trung vào “thực

công tác phải có một "bản mô tả công việc" trong ñó nêu rõ vị trí

hiện công việc” và “kết quả công việc” khiến cho các nhà hoạch ñịnh

công việc là gì, nhiệm vụ chính là gì, chịu trách nhiệm như thế nào.

chính sách thay ñổi từ việc quan tâm tới vấn ñề quy trình “quyết ñịnh

"Con người là nhân tố quyết ñịnh...", "dụng nhân như dụng mộc".

ñược làm như thế nào” sang kết quả và từ việc quan tâm xem bộ máy

- Thứ tư, cải thiện thu nhập, chăm lo ñời sống vật chất và ñiều kiện

hành chính nhà nước chi tiêu như thế nào sang quan tâm tới vấn ñề

làm việc cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà

bộ máy hành chính nhà nước làm ñược những gì. Đồng thời, ñòi hỏi

nước.

phải có sự thay ñổi tư duy và thái ñộ của các nhà quản lý và lãnh ñạo,
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- Thứ năm, CBCC sẽ làm việc tích cực hơn khi nghề nghiệp của họ
24

ñược xã hội tôn vinh, coi trọng, khi mà chính họ có ñược niềm tự hào
mình là cán bộ, công chức Nhà nước và giáo dục, nâng cao giá trị
nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính
Nhà nước là ñiều quan trọng. Vì vậy, cần công bằng, khách quan,
minh bạch trong tuyển chọn, ñánh giá, ñề bạt cán bộ, công chức; cần
xem xét, xây dựng lại quy trình tuyển dụng, phát hiện, ñào tạo, quy
hoạch và bổ nhiệm, bố trí cán bộ ñể khắc phục những "lỗ hổng" có
thể dẫn ñến những sai lầm về công tác nhân sự.
3.8. Kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành trung ương
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách và
hệ thống pháp luật. Nhất là các văn bản về ñánh giá thành tích cán bộ
công chức.
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về CBCC làm căn cứ xác
ñịnh nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm, xác ñịnh các tiêu chí ñào tạo,
tuyển dụng, ñánh giá, khen thưởng, xử phạt, các ñiều kiện thực thi
công vụ của cán bộ, công chức cũng như làm căn cứ ñịnh hướng xây
dựng các tiêu chí văn hoá, văn minh, dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ
luật nơi cơ quan, công sở.
- Giải quyết tốt chính sách tiền lương, chế ñộ phụ cấp cho cán bộ,
công chức, ñó chính là cái gốc của vấn ñề, là ñiều kiện tiên quyết ñể
nâng cao tính tích cực lao ñộng của cán bộ, công chức. vì công việc,
tận tâm tận lực với việc của dân, của doanh nghiệp, một khi Nhà
nước chưa quan tâm giải quyết thỏa ñáng các chế ñộ chính sách cho
họ ở mức ñủ ñể sống.
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KẾT LUẬN
Hiện nay, Đảng và nhà nước ñang thực hiện chiến lược phát triển
ñất nước theo hướng công nghiệp, phấn ñấu ñến năm 2020 nước ta trở
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại, trong ñó việc xây
dựng hệ thống bộ máy công chức từ trung ương ñến ñịa phương gọn
nhẹ, hiệu quả là rất cần thiết và là mục tiêu quan trọng hàng ñầu trong
chiến lược phát triển ñất nước. Việc xây dựng ñội ngũ cán bộ công
chức vừa có phẩm chất, vừa có năng lực, trong sạch chuyên nghiệp là
vô cùng quan trọng nhưng ñể có ñược ñội ngũ công chức như vây, nhà
nước cần ñổi mới và hoàn thiện thể chế quản lý cán bô công chức,
trong ñó công tác ñánh giá thành tích CBCC là một vấn ñề cần ñược
quan tâm ñể xác ñịnh và ñánh giá từng CBCC của một tổ chức.
Do ñó, công tác ñánh giá thành tích nhân viên phải sự chính xác,
công bằng, khách quan. Điều ñáng chú ý là chính việc suy giảm uy
tín của người lãnh ñạo, quản lý, sự yếu kém về năng lực quản lý, sự
giảm sút về phẩm chất ñạo ñức cũng là một nguyên nhân không nhỏ
ảnh hưởng tới ñánh giá thành tích cán bộ công chức. Và một môi
trường lao ñộng thiếu tính minh bạch, công khai, văn minh; môi
trường tổ chức mất dân chủ; môi trường tổ chức không có công bằng
cũng là yếu tố làm thui chột tính tích cực lao ñộng của cán bộ, công
chức và ñiều này ảnh hưởng ñến thành tích của CBCC và những
nguyên nhân khách quan trên ñã ảnh hưởng tính tích cực lao ñộng
của CBCC trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, hạn
chế về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
của cơ quan. Đây là nguyên nhân dẫn tới hiệu quả giải quyết công
việc thấp và hiện tượng "hành dân" ñể thu lợi ích cá nhân.
Vì vậy, cần phải có hệ thống các giải pháp ñồng bộ nâng cao công
tác ñánh giá thành tích của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành
chính Nhà nước hiện nay là ñiều tất yếu ñòi hỏi UBND thành phố
phải quan tâm và thực hiện tốt.
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