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c á n h â n trong hệ thống chính trị

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị và Ban Bí thư khoá x n ,
'Bộ Chính trị quy định về kiểm điểm và đánh-giá, xép loại chất lượng
hằng năm đối vởi tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy định này quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ
chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê binh; đánh giá, xếp loại chất
lượng hằng năm đối vởi tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý
(gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thống 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, quản lý": Bao gồm cán bộ; công chức giữ chức vụ
lãnh đạo, quản lý, viên chức quản lý, người quản lý doanh nghiệp nhà nước,
người giữ 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 ỏ' 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 chức vụ cấp trưởng trong các tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận
Tổ quốc và 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 tham quyền xem xét, quyết định về công tác tố chức, cán bộ
trong các tố chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thế
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 cấp dưới trực tiếp, cùng cấp, cấp trên trực tiếp.
Điều 3. Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại
1- Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, 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 thấm quyền, trách nhiệm.
3- Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị
từ Trung ương 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, cá nhân lãnh
đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt
động, hiệu quả công tác của địa phương, to 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- Cơ 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, tảc phong, lề lối làm việc của cá nhân.
3- Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có
thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.
4- Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.
5- Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.
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Chương II
KIỂM ĐIỂM T ự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH HẰNG 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 thê 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 Uỷ 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 Tố 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 thế 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 rõ những khuyết điếm, hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biếu
hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự
chuyến hoá"; chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đề ra giải
pháp và thời gian khắc phục.
1- Đối với tập thế 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 lối 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 dụng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thấm quyền giao, phê duyệt hằng năm.
- v ề trách nhiệm của tập thế lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm
vụ chính trị của địa phương, tố chức, cơ quan, đơn vị.
- Những vấn đề được gọi 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.
2- Đối với cá nhân
- v ề phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác
phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biếu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự
chuyên 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 điếm ở lĩnh vực, địa phương, tố chức, cơ quan,
đơn vị do minh 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 điểm
1- Chuẩn bị kiểm điểm
- Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể
và lấy ý kiến tham gia, góp ý của các tập thế, 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 điểm
- Tập thể lãnh đạo, quản lý cấp nào thực hiện kiểm điểm tự phê bình và
phê bình hằng năm ở cấp đó. Ket họp kiếm điếm tập thế, cá nhân thành viên
ban cán sự đảng, đảng đoàn với tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức đoàn thế, 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 thê lãnh đạo, quản lý nơi làm việc).
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Đối vói những cán bộ giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm
điểm ở 2 nơi nói trên còn phải kiểm điếm thêm ở nơi khác do câp có thấm
quyền quyết định.
3- Trình tự kiêm diêm
- Đối vói kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: Kiểm
điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó và các thành
viên sau. cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thế lãnh
đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thế hoàn thành kiêm diêm.
- 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 tô chức, thực hiện việc kiêm diêm tự phê bình và phê bình tập
thể, cá nhân hằng năm ở địa phương, tố chức, cơ quan, đơn vị.
2- Cấp có thẩm quyền có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn,
theo dõi, kiểm tra, giám sát, quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả kiếm
điểm hằng năm đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.
3- Cấp trên trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân
theo phân cấp quản lý (khi cần thiết).
Chương III
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
TẬP THỂ, CÁ NHÂN HẰNG NĂM
Điều 9. Đối tưọng đánh giá, xếp loại
1- Tập thể
a) To chức, cơ quan, đơn vị
- Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; các tố 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, cấp huyện và cấp cơ sở.
- Hội đồng nhân dân các cấp.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước.
b) Tập thê lãnh đạo, quản lý
- Ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cấp uỷ cơ
sở. Đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thế lãnh đạo các ban đảng ở Trung ương
và địa phương.
- Tập thể thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã. Ban thường vụ các đoàn thế chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp
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 thế lãnh đạo các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tập thế lãnh
đạo đoàn đại biêu Quốc hội; thường trực hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân
dân các cấp.
- Tập thê 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, công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ
ngân sách nhà nước, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các đối tượng khác do các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền xem xét,
quyết định.
Điều 10. Tiêu chí đánh giá
1- Đối với các tổ chức, tập thể
a) Các tiêu 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 chế và chế độ làm việc hiện hành.
- v ề trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo,
kiếm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, xây dựng tổ chức
bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, quan liêu, biếu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
"tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
b) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm
- Việc cụ thể hoá, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hằng
năm đê thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
- Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; chỉ tiêu,
nhiệm Vụ được cấp có thấm quyền giao, phê duyệt (được lượng hoá bằng sản
phẩm cụ thể (nếu có)).
- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân có liên
quan trực tiếp; các chỉ số đánh giá, xếp hạng đối với địa phương, tổ chức, cơ
quan, đơn vị (nếu có).
c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra
2- Đối với cá nhân
a)
Các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; ỷ thức tổ chức
kỷ luật; tác phong, lề loi 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 được giao
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 phấm 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 (nếu có).
c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra
Điều 11. Phương pháp, quy trình, đánh giá, 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 thế 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 đê câp có
thẩm quyền xem xét, quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối
với mỗi 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 xếp 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 đối với tập thể, cá nhân có liên quan khi
được yêu cầu theo trách nhiệm, thấm 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 thấm 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 hằng
năm đối với từng tập thế, cá nhân.
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công tác chuyên môn, hoạt động đoàn thế trước, tô chức đảng sau; tập thê
cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành
viên sau.
Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì đánh giá, xếp 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 xếp 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 đầu.
Điều 12. x ế p loại chất lượng
xếp 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 thế 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 thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật.
Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để số 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 có vị trí, vai
trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.
2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Là các tập thể, cá nhân mà các tiêu chí 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 (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 "Tốt" trở lên.
Đối vói tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tố 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).
3- Hoàn thành nhiệm vụ
Là các tập thể, cá nhân mà các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt
"Trung bình" trở lên.
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Đối vói tập thể: Không có đơn vị trực thuộc nào (đối với tổ chức, cơ
quan, đơ'n 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 tiêu chí đánh giá ở mức "Kém" hoặc thuộc
một trong các trường hợp sau:
a) Đối với các tổ chức, cơ 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 xử lý kỷ luật hoặc có trên 20% số đơn vị
trực thuộc bị kỷ luật trong năm.
b) Đối với tập thể lãnh đạo, quản ỉỷ
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 ho á".
-

- 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 thâm quyên
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) Đổi 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 họp 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, xếp loại
chất lượng.
3- Khi có yêu cầu, các chủ thể tham gia đánh giá có trách nhiệm phối
hợp đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng đối với đối tượng có liên quan.
4- Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá và xếp loại chất lượng tập
thê, 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 CHỨC THựC 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- Kết 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 thế, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá. Kết quả xếp
loại chất lượng hằng năm được công khai theo quy định.
3- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát
hiện có khuyết điếm không bảo đảm tiêu chuẩn của mức xếp loại thì cấp có
thẩm quyền xem xét huỷ bỏ và xếp loại lại.
4- Ket 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 triến các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện các
nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá người đứng đầu và so sánh,
đánh giá các tập thê, cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ 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
thẩm quyền.
2- Khi có 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 nơi cư trú (đối với cá nhân).
- Biên bản hội nghị kiểm điểm.
- Tổng hơp kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì tham mưu, giúp việc.
- Kết luận đánh giá, kết quả xếp loại của cấp có thẩm quyền.
- Văn bản gợi ý kiểm điểm (nếu có).
- 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 có).
Điều 18. Lô trình thưc hiên
•

•

t

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 số nội
dung trong các văn bản pháp luật có liên quan.
2- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ 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, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập, những người cóxhưởng lương từ ngân sách nhà nước và
nguồn thu của các.jồơn vị sự nghiệp công lập (mà không phải là cán bộ, công
chức, viên chức, rigười quản lý doanh nghiệp nhà nước); sửa đổi, bổ sung để
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về đánh giá,
xếp loại đối với các đối tượng: Dqành nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức và người quản lý dọaníi nghiệp nhà nước.
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3- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội
Cựu chiến binh Việt Nam và Ban Bí thư Trung ưcmg Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn việc kiểm
điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tổ chức mình ở các cấp.
4- Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo sửa đổi,
bổ sung các văn bản hướng dẫn; xác định đối tượng kiểm-điểm, đánh giá, nội
dung kiểm điểm, các chủ thể tham gia đánh giá, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn
mức chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm
vụ các đơn vị trong lực lượng vũ trang.
5- Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng,
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 văn bản hướng dẫn thực hiện
Quy định của Trung ương; xây dựng kế hoạch thực hiện; quy định cụ thể về
nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng, các chủ
thể tham gia đánh giá và quy trình, phương pháp thực hiện cho từng loại hình
đối tượng tập thể, 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 họp với các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng,
đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chủ trì, phối
hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, các ban đảng Trung ương theo dõi,
đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Chính trị việc thực hiện.
-

Điều 20. Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây
về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong
hệ thống chính trị.
Quy định này phổ biển ữong toàn hệ thống chính trị để thống nhất
thực hiện.
T/M B ộ CHÍNH TRỊ
(Đã ký và đóng dâu)
Trần Quốc Vượng
r

•

THÀNH UỶ ĐÀ NẴNG
VĂN PHÒNG
Số 222-SL/VPTU

Nơi nhân:
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc TU,
- Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn,
- Quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc TU,
- Các đồng chí Thành ủy viên,
- Lưu VT.
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Đà Nang, ngày 19 tháng 3 năm 2018
SAO LỤC
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