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Bộ Chính trị quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng
hăng năm đòi vói tập thê, cá nhân trong hệ thông chính trị như sau:
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Chuo’ng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1, Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản dể tổ
chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất
lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý
(gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thong chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1- "Cán bộ", "công chức", "viên chức": Theo quy định của Luật Cán
bộ, công chức và Luật Viên chức hiện hành.
2- "Cán bộ lãnh đạo, quân lý": Bao gồm cán bộ; công chức giữ chức VỊ1

lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý, người quản lý doanh nghiệp nhà nước,
người giũ' chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội nhân dân và Công an
nhân dân.
3- "Tập thể lãnh đạo, quản lý": Là tập thể được quy định là cơ quan
lãnh đạo, quản lý, chỉ huy ờ các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ
lãnh đạo tập thể.
4- "Người đứng đầu": Là người được bầu, bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc
chỉ định giữ chúc vụ cấp trưởng trong các tồ chức đảng, Nhả nước, Mặt trận
Tổ quốc vả các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước.
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5- "Cấp có thẩm quyền": Là tập thể lãnh đạo hoặc người đứng đầu
được giao quyền quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên
theo quy định.
6- "Cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ": Là cơ quan tham mưu, giúp
việc, giúp cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về công tác tổ chức, cán bộ
trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước các cấp.
7- "Các chủ thể tham gia đánh giá" gồm: Các tập thể, cá nhân có liên
quan ở cẩp dưới trực tiếp, cùng cấp, cấp trên trực tiếp.
Điều 3. Nguyên tắc kiếm điểm, đánh giá, xếp loại
1- Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đàng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước.
2- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;
đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công
khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
3- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị
từ Trung ưong đến cơ sở.
4- Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu
quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.
5- Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cả nhân lãnh
dạo, quản lý dược phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt
động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Điều 4. Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
1- VỊ trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập
thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.
2- Co' chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc
chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá
giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.
3- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có
thấm quyền giao, phê duyệt hằng năm.
4- Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.
5- Môi tnrờng, điều kiện hoạt dộng, công tác và đặc thù giới.
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Chương II
KIỂM ĐIỂM Tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH HẢNG NĂM
Điều 5. Đối tượng kiểm điểm
1- Các tập thể lãnh đạo, quản lý
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; đảng đoàn, ban cán sự
đảng, tập thể lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương và địa phương; ban thường
vụ cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cấp uỷ cơ sở.
- Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các uỷ ban của Quốc hội,
tập thể lãnh đạo các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tập thể lãnh
đạo đoàn đại biểu Quốc hội; thường trực Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân
dân các cấp.
- Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tập thể
thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt
Nam, Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ban thường
vụ đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và ban chấp hành cấp cơ sở.
- Tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
2- Cá nhân
- Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và
sinh hoạt).
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Điều 6. Nội dung kiểm điểm
Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những thành tích nổi bật để phát
huy, chỉ rồ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu
hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tụ'
chuyển hoá"; chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đề ra giải
pháp và thời gian khắc phục.
1- Đối với tập thể lãnh đạo, quản lý
- Việc chấp hành và thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc.
- Việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường loi của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp
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trên; xây đựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

- về trách

nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).
- Việc khắc phục những hạn chể, khuyết điểm đã được cấp có thẩm
quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.
2- Đổi với cá nhân

- về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sổng; ý thức tổ chức kỷ luật; tác
phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự
chuyển hoá".
- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện
các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; trách nhiệm cá nhân liên quan
đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan,
đơn vị do mình phụ trách.
- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.
- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).
- Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm
quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.
Điều 7. Cách thức kiểm diễm
1- Chuẩn bị kiểm điểm
- Ngưòi dửng đầu trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể
và lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tập thể, cá nhân có liên quan.
- Mỗi người làm 1 bản tự kiểm điểm, nội dung theo từng vị trí, chức
trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của đảng viên (nếu là đảng viên).
- Cấp trên gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân theo phân cấp
quản lý (khi cần thiết).
2- Nơi kiểm điếm
- Tập thể lãnh đạo, quản lý cấp nào thực hiện kiểm điểm tự phê bình và
phê bình hằng năm ở cấp đó. Ket hợp kiểm điểm tập thể, cá nhân thành viên
ban cán sự đảng, đảng đoàn với tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức đoàn thể, cơ
quan, đơn vị.
- Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản thực hiện kiểm điểm ở 2 nơi (ở chi
bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc).
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Đối với những cán bộ giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm
diêm ở 2 nơi nói trên còn phải kiểm điểm thêm ở nơi khác do cấp có thẩm
quyền quyết định.
3- Trình tự kiểm điểm
- Đối với kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: Kiểm
diêm tập thê trước, cá nhân sau; người đứng đâu trước, câp phó và các thành
viên sau. cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh
đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể hoàn thành kiểm điểm.
- Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm ở chi bộ
trước, ở tập thê lãnh đạo, quản lý sau.
Điều 8. Trách nhiệm, thẩm quyền
1- Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có
trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập
thể, cá nhân hằng năm ở địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.
2- Cấp có thẩm quyền có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn,
theo dõi, kiêm tra, giám sát, quyêt định và chịu trách nhiệm về két quả kiểm
diêm hàng năm đôi với các tập thê, cá nhân thuộc quyên quản lý.
3- Cấp trên trực tiểp dự, chỉ đạo kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân
theo phân câp quản lý (khi cãn thiêt).
Chuông III
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
TẬP THẺ, CÁ NHÂN HẰNG NĂM
Điều 9. Đốỉ tượng đánh giá, xếp loại
1- Tập thể
a) Tổ chức, cơ quan, đơn vị
- Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; các tổ chức cơ sở đảng.
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh, hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh cấp
tỉnh, câp huyện và câp cơ sở.
- Hội đồng nhân dân các cấp.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
b) Tập thể lãnh đạo, quản lỷ
- Ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cấp uỳ cơ
sở. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thê lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương
và địa phương.
- Tập thể thường trực Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã. Ban thường vụ các đoàn thê chính trị - xã hội câp tỉnh, câp
huyện và ban chấp hành cấp cơ sở.
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- Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các uỷ ban của Quốc hội,
tập thê lãnh đạo các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quôc hội, tập thê lãnh
đạo đoàn đại biểu Quốc hội; thường trực hội đồng nhằn dân và uỷ ban nhân
dân các câp.
- Tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
2- Cá nhân
- Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn cồng tác và
sinh hoạt).
- Cán bộ, công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ
ngân sách nhà nước, nguôn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các đối tượng khác do các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền xem xét,
quyêt định.
Điều 10. Tiêu chí đánh giá
1- Đối vói các tổ chức, tập thể
a) Các tiểu chí về xây dựng tổ chức, tập thể
- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác.
- Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy định; các
nội quy, quy chê và chê độ làm việc hiện hành.

- về trách nhiệm cùa tập thể lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo,
kiêm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, xây dựng tô chức
bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, biêu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
"tự diên biên", "tự chuyên hoá" và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
b) Cảc tiên chỉ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm
- Việc cụ thể hoá, xây dụng các chương trình, kế hoạch công tác hằng
năm đê thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
- Ket quả thực hiên các chương trình, kế hoạch công tác; chỉ tiêu,
nhiệm vụ được câp có thâm quyên giao, phê duyệt (đuực lượng hoá bằng sân
phâm cụ thê (nêu có)).
- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân có liên
quan trực tiêp; các chỉ sô đánh giá, xêp hạng đối vói địa phương, tổ chức, cơ
quan, đơn vị (nêu có).
c) Kết quà khẳc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra
2- Đối với cá nhân
a)
Các tiêu chỉ về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sổng; ỷ thức tổ chức
/i}>luật; tác phong, lề lôi làm việc
- Chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống.
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- Ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.
- Mức độ thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.
b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đưọ'c ọlao
trong năm
- Việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo
quy định.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong
năm (được lượng hoá bằng sản phẩm cụ thể (nếu có)).
- Kết quả đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp;
đánh giá tín nhiệm định kỳ (nêu có).
c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã đu-ợc chỉ ra
Điều 11. Phưong pháp, quy trình, đánh gỉá, xếp loại
1- Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn chất lượng được quy định
cụ thể cho mỗi đối tượng, từng tập thể, cá nhân và các chủ thể tham gia đánh
giá xác định mức độ đạt được của từng tiêu chí theo 4 cấp độ (Xuất sắc, Tốt,
Trung bình, Kém), đề nghị mức xếp loại chất lượng, làm cơ sở để cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối
với môi tập thể, cá nhân.
2- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân
được thực hiện theo 3 bước như sau:
- Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại.
Căn cứ tiêu chí xép loại, các tổ chức, tập thể, cá nhân tự phân tích chất
lượng và xếp loại vào 1 trong 4 mức theo quy định tại Điều 12.
- Bước 2: Tham gia đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng.
Các chủ thể tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng, đề
xuất đánh giá, xếp loại chất lượng đổi với tập thể, cá nhân có liên quan khi
được yêu cầu theo trách nhiệm, thẩm quyền.
- Bước 3: Quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng.
+ Cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu, giúp cấp có thẩm quyền thẩm định kết quả tự đánh
giá, kết quả tham gia đánh giá, các kết quả đánh giá hợp pháp khác và tống
hợp, đề xuất mức xếp loại chất lượng.
+ Trên cơ sở đề xuất của cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ, cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá và xếp loại chất lượng hẩng
năm đổi với từng tập thê, cá nhân.
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3Đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của chính-quyền địa phương.,
công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thê trước, tô chức đảng sau; tập thê
cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cả nhân thành
viên sau.
Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thi đánh giá, xép loại đảng viên
trước, cán bộ lãnh đạo, quản lý sau.
Đảng viên là những người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì việc
đánh giá, xếp loại đảng viên sau khi đã hoàn thành việc đánh giá, xếp loại
công chức, viên chức hoặc xép loại lao động.
Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại tổ chức, tập thể, cá nhân ở địa
phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị thì sẽ tiến hành đánh giá, xếp loại người
đứng đâu.
Điều 12. xếp loại chất lượng

xép loại chất lượng theo 4 mức sau:
1- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Là các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích nổi bật; khẳng định vị thế, vai
trò hàng đầu, điển hình để các tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo; các tiêu
chí đánh giá đều đạt "Tốt" trở lên, trong đó những tiêu chí về kết quả thực
hiện nhiệm vụ được giao trong năm (đối với tập thể), kết quả thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao trong năm (đối với cá nhân) đều được đánh giá đạt
"Xuất sắc" với các sản phẩm cụ thể lượng hoá được (nếu có).
Đối với tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tổ chức, cơ
quan, đơn vị) hoặc thành viên nào của tập thê lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật.
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để sổ lượng tập thể, cá nhân
được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được
xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng cổ vị trí, vai
trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.
2- Hoàn thành tổt nhiệm vụ
Là các tập thể, cá nhân mà các tiêu chỉ đều được đánh giá đạt "Trung
bình" trở lên, trong đó những tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được
giao trong năm (đổi với tập thể), kết quả thực hiện chức trách, nhiệm V ỊI được
giao trong năm (đôi với cá nhân) đêu được đánh giá đạt "Tôt" trở lên.
Đối vởi tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tổ chức, cơ
quan, đơn vị) hoặc thành viên của tập thê lãnh đạo, quản lý đó bị kỷ luât (trừ
trường hợp tự phát hiện và khãc phục xong hậu quả).
3- Hoàn thành nhiệm vụ
Là các tập thể, cá nhân mả các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt
"Trung bình" trở lên.
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Đối với tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tổ chức, cơ
quan, đơn vị) hoặc thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý đó bị kỷ luật (trừ
trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).
4- Không hoàn thành nhiệm vụ

Các tập thể, cá nhân mà các tiếu chí đánh giá ở mức "Kém" hoặc thuộc
một trong các trường hợp sau:
a) Đổi với các tổ chức,

CO'

quan, đơn vị

- Có đơn vị trực thuộc xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi
phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ
trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).
- Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được cấp có
thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100%
(trừ trường hợp bất khả kháng).
- Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xừ lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đơn vị
trực thuộc bị kỷ luật trong năm.
b) Đổi với tập thể lãnh đạo, quản lý
- Bị cấp có thẩm quyền đánh giá mất đoàn kết nội bộ; có thành viên suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
- Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo,
quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền
giao, phê duyệt trong năm, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100%) (trừ trường
hợp bất khả kháng).
- Bị xử lý kỷ luật hoặc có thành viên bị kỷ luật trong năm.
c) Đối với cá nhân
- Bị cấp có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
- Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao
trong năm, không hoàn thành 100% chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm.
- Bị xử lý kỷ luật trong năm.
- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ
phận, lĩnh vực mà mình trực tiếp phụ trách xếp loại "Không hoàn thành
nhiệm vụ"; hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực
tiếp của mình liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy
định (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).
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Điều 13. Trách nhiệm, thẩm quyền đánh giá, xếp loại
1- Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu
các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo
và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng
năm ở đơn vị mình.
2- Từng tập thể, cá nhân có trách nhiệm thực hiện tự đánh giá, xép loại
chất lượng.
3- Khi có yêu cầu, các chủ thể tham gia đánh giá cỏ trách nhiệm phổi
hợp đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng đối vởi đối tượng có liên quan.
4- Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giả và xếp loại chất lượng tập
thể, cá nhân hằng năm đối với các đối tượng thuộc quyền quản lý không quá
một cấp và chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá, kết quả xếp loại.
Chương IV
TỔ CHÚC THỤC HIỆN
Điều 14. Thòi điểm thưc
hiên
»
•
Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng
năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan,
đơn vị.
Điều 15. Thông báo và sử dụng kết quả
1- Ket quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất
lượng hằng năm của tập thể, cá nhân.
2- Nội dung nhận xét, đánh giá được thông báo tới đối tượng đánh giá
và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá. Kết quả xếp
loại chât lượng hăng năm được công khai theo quy định.
3- Tập thể, cá nhân đã được xép loại chất lượng, nhưng sau đó phát
hiện có khuyết điểm không bảo đảm tiêu chuẩn của mức xếp loại thì cấp có
thấm quyền xem xét huỷ bỏ và xếp loại lại.
4- Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại là căn cứ đề ra các nhiệm vụ,
giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để củng cố và
phát triển các địa phương, tố chức, cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện các
nội dung về công tác tố chức, cán bộ, đánh giá người đứng đầu và so sánh,
đánh giá các tập thế, cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm VỊ1 tương đồng.
Điều 16. Việc bảo lưu ý kiến và khiếu nại kết quả đánh giá,, xếp loại
1- Các tập thể, cá nhân có quyền trình bày, bảo lưu ý kiến lên cấp trên
trực tiếp những vấn đề, nội dung chưa đồng tình về kết quả đánh giá, xếp
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loại, nhưng phải chấp hành kết luận nhận xét, đánh giá, xếp loại của cấp có
thâm quyên.
2- Khi cố khiếu nại bằng văn bản về nội dung nhận xét, đánh giá và kết
quả xếp loại thì cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại có trách nhiệm xem
xét, kết luận và thông báo bằng văn bản đến tập thể, cá nhân khiếu nại.
Điều 17. Quản lý hồ sơ
Hồ sơ được thể hiện bằng văn bản, lưu giữ tại cấp có thẩm quyền quản
lý gồm:
- Bản kiểm điểm cá nhân, báo cáo kiểm điểm tập thể.
- Bản nhận xét của cấp uỷ nơĩ cư trú (đối với cá nhân).
- Biên bản hội nghị kiểm điểm.
- Tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc.
- Kết luận đánh giá, kết quâ xếp loại cùa cấp có thẩm quyền.
- Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu cỗ).
- Văn bản tham gia, góp ý của các tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan
(nếu có).
- Hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại (nếu có).
- Các văn bản khác (nếu cỏ).
Điều 18. Lô• trình thưc hiên
9

•

Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các tổ chức,
tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện vậ tương đương trở xuống trước; sau đó
sơ kết, rút kinh nghiệm sẽ tổ chức thực hiện đối với cấp tỉnh.
Điều 19. Phân công thực hiện
1- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung một sổ nội
dung trong các văn bản pháp luật có liên quan.
2- Ban cán sự đảng Chính phủ chi đạo xây dựng các văn bản về kiểm
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các đối tượng: Hội
đồng nhân dân, Ưỷ bạn nhânvdân các cấp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, những người cố hưởng lương từ ngân sách nhà nước và
nguồn thu của các/đơn V ị sự nghiệp \công lập (mà không phải là cán bộ, công
chức, viên chức, ụgười quàn lý doanh nghiệp nhà nước); sửa đổi, bổ sung để
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy dịnh về đánh giá,
xếp loại đổi với các đối tượng: D.oành nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức và người quản lý doanh nghiệp nhà nước.
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3 - Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc V iệt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Hội N ông dân V iệt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội
Cựu chiến binh Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng
sàn Hồ Chí Minh chỉ đạo sừa đổi, bổ sung các văn bàn hướng dẫn việc kiểm
diêm, đánh giá, xếp loại chât lượng hăng năm cùa tồ chức mình ở câc câp.
4 - Quân uỳ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo sửa đồi,
bổ sung cảc vãn bản hướng dẫn; xác định đổi tượng kiểm điểm, đánh-giá, nội
dung kiểm điểm, các chù thể tham gia đảnh giá, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn
mức chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm
vụ cổc đơn vị trong lực lượng vũ trang.
5 - Tinh uỷ, thành uỷ, đàng uỳ ữực thuộc Trung ương, ban cán sự đàng,
đảng đoàn, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tổ chức quán
triệt, triển khai thực hiện Quy định này và các vãn bản hướng dẫn thực hiện
Quy định của Trung ựơng; xây dựng kế hoạch thực hiện; quy định cụ thế về
nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chẩt lượng, các chủ
thể tham gia đánh giả và quy trình, phương pháp thực hiện cho từng loại hình
đổi tượng tập thề, cá nhân phù hợp với địa phương, lĩnh vực, ngành.
6- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này; chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc
kiểm điểm, đánh giá, xểp loại chất lượng hằng năm đối v ố i tổ chức đàng,
đảng viên và tập thế, cố nhận cản bộ lãnh đạo, quân lý các cấp; chủ trì, phối
hợp vớ i Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng Trung ương theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hằng năm báo cảo Bộ Chính ừị việc thực hiện.
Đ iều 20. H iệu lực thi hàuh
Quy định này có hiệu Ịực từ ngày ký và thay thế các quy định, trước đây
về kiểm điểm, đảnh giá, xếp loại hằng năm đổi với các tập thể, cá nhân ừong
hệ thống chính trị.
Quy định này phồ biến trong toàn hệ thống chính trị để thống nhất
thực hiện.

Nơi nhân-.

T/M ¿ 0 CHÍNH TRỊ

- Các tinh uỹ, thành uỳ,
- Cảc ban. đảng, ban cán sự đảng,
đàng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đàng uỷ đơn.vị sự nghiệp Trung ương,
- Cảc đông chí Uỳ viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

‘‘""Trần Ọuốc Vượne

VÃN PĨIÒNG TỈNII UỶ
Sao lục
SỐ 606-BS/VPTƯ
Nơi nhân:
- Cácbauđáng, VănpliòngTinhủy,
- CácBCS Đảng, Đàng đoàn
- Các huyện, thị, thành ủy, Đángùy trục thuộc Tinh úy,
- Các đồng chí Tinh ủy-viên,
- Lim
p h õn g Tỉnh uỷ.
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