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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện 

sớm bệnh mắt 

Mắt là một trong năm giác quan của con người, tuy nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan 

trọng nhằm quan sát, thu nhận hình ảnh và hỗ trợ con người phản ứng với môi trường 

xung quanh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và y học hiện đại, việc chẩn 

đoán và điều trị các bệnh về mắt đã ngày càng tốt hơn, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán và phát hiện sớm sự tiến triển của một số bệnh lý 

gây mù lòa không thể phục hồi. 

Theo World Report on Vision (Báo cáo Thế giới về Thị lực) của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) công bố vào tháng 10/2019, có ít nhất 2,2 tỷ người trên thế giới bị suy giảm thị lực 

hoặc mù, trong đó ít nhất 1 tỷ người mắc các bệnh về mắt thuộc nhóm này nếu được chẩn 

đoán và điều trị kịp thời sẽ không dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.  

 
Ước tính toàn cầu về số người bị ảnh hưởng bởi các tình trạng mắt có thể gây suy giảm thị lực 

(Nguồn: Biên dịch từ World Report on Vision, WHO(2019)) 
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Số liệu ước tính của WHO trên toàn thế giới cho thấy: 

 2,6 tỷ (khoảng không chắc chắn: 1,97 - 3,43) người ở mọi lứa tuổi bị cận thị vào năm 

2020. Trong đó, 312 triệu (95% CrI, 265 triệu đến 369 triệu) người dưới 19 tuổi bị cận 

thị vào năm 2015; 

 1,8 tỷ (khoảng tin cậy: 1,7 - 2,0) người ở mọi lứa tuổi bị lão thị vào năm 2015; 

 195,6 triệu (khoảng tin cậy 95%: 140–261) người từ 30 đến 97 tuổi bị thoái hóa điểm 

vàng do tuổi tác vào năm 2020; 

 146 triệu người lớn mắc bệnh võng mạc tiểu đường đã được báo cáo trong Báo cáo 

Toàn cầu của WHO về Bệnh tiểu đường năm 2016; 

 76 triệu (khoảng tin cậy 95%: 51,9–111,7) người (40 đến 80 tuổi) với bệnh tăng nhãn 

áp vào năm 2020; 

 2,5 triệu người ở mọi lứa tuổi mắc bệnh đau mắt hột vào năm 2019. 

Suy giảm thị lực xảy ra khi mắt bị ảnh hưởng một hoặc nhiều chức năng, gây ra những 

hậu quả nghiêm trọng đối với cá nhân trong suốt cuộc đời, có thể gây biến chứng như mù 

lòa. Tuy nhiên, có thể giảm thiểu các tác hại của suy giảm thị lực thông qua việc tiếp cận 

kịp thời với các dịch vụ y tế để được chẩn đoán sớm, chăm sóc và điều trị. Các bệnh về 

mắt và suy giảm thị lực có xu hướng nhiều hơn ở các nước có thu nhập thấp và trung 

bình, các nhóm dân di cư và các khu vực vùng sâu, khó tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế. 

 
Các bệnh về mắt thường gặp có thể gây suy giảm thị lực có thể dẫn đến mù lòa 

 (Nguồn: Biên dịch từ World Report on Vision, WHO(2019)) 

Dự báo của WHO cho thấy sự gia tăng và già hóa dân số, cùng với những thay đổi về 

hành vi và lối sống, quá trình đô thị hóa,… sẽ làm gia tăng đáng kể số người mắc các 

bệnh về mắt, suy giảm thị lực và mù lòa trong những thập kỷ tới. Dù đã có nhiều tiến bộ 

về KH&CN, nỗ lực của thế giới trong việc chăm sóc đôi mắt có những kết quả tốt hơn, 

nhưng tiến độ hiện tại vẫn chưa bắt kịp cuộc sống: nhu cầu chăm sóc mắt trên toàn cầu 

sẽ tăng mạnh do thay đổi về nhân khẩu học và lối sống, dữ liệu thiếu và yếu trong các hệ 

thống thông tin y tế. Hơn thế, các hệ thống y tế thường ít tích hợp chăm sóc mắt. 

Tại Việt Nam, thống kê từ Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2020 cho thấy, trong nước có 

khoảng 2 triệu người bị mù lòa, thị lực kém. Trong đó, 1/3 là những người nghèo không có 

tiền điều trị. Các bệnh liên quan đến tuổi tác dẫn đến mù lòa phổ biến như bệnh đục thủy 

tinh thể, bệnh tăng nhãn áp, bệnh võng mạc đái tháo đường,… có thể phòng ngừa hoặc 
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Robot IDx-DR. Nguồn: IDX 

điều trị dễ dàng và ít tốn kém nhờ can thiệp sớm, mang lại hiệu quả điều trị cao và cho 

phép phục hồi tốt thị lực. Ngoài công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đúng đắn 

việc đi khám mắt định kỳ nhằm chẩn đoán phát hiện bệnh sớm, việc áp dụng các thành 

tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ bác sĩ trong quá 

trình chẩn đoán cũng đang là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm trên thế giới. 

Một số ứng dụng của AI trong lĩnh vực nhãn khoa trên thế giới 

Với sự phát triển của công nghệ AI trong chẩn đoán hình ảnh như: phát hiện các bất thường 

tiềm tàng từ hình ảnh, phân loại giữa các hình ảnh bệnh nhân mắc bệnh và bệnh nhân không 

mắc bệnh; đặc tả các tính chất của tổn thương, tiến hành khoanh vùng, phân loại mức độ 

nguy hiểm theo các tiêu chuẩn y khoa; giám sát và đánh giá sự tiến triển của các tổn thương 

trên hình ảnh, nhiều nghiên cứu ứng dụng AI giúp chẩn đoán sớm tình trạng bệnh lý về mắt 

đã được thực hiện. Hai phương pháp nhận dạng hình ảnh được sử dụng làm phương pháp 

chẩn đoán trong thực hành nhãn khoa là: chụp ảnh kỹ thuật số quỹ đạo mắt (fundus) và chụp 

cắt lớp quang hợp quang học (OCT). Trong đó, OCT đã trở thành phương thức được sử 

dụng phổ biến nhất trong các cơ sở nhãn khoa ở các nước phát triển. 

Thống kê từ cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế WIPS Global, AI được sử dụng để chẩn đoán 

các bệnh về mắt xuất hiện lần đầu vào năm 2010, tại sáng chế số US8831304B2 của Đại 

học Pittsburgh (Mỹ) đề cập đến Phương pháp sử dụng thuật toán máy học xác định mạch 

máu tự động trong hình ảnh 3D OCT và cung cấp mẫu mạch chính xác để phân tích lâm 

sàng, xác định hình ảnh võng mạc, chẩn đoán sớm và theo dõi sự tiến triển của bệnh tăng 

nhãn áp, bệnh võng mạc đái tháo đường và các bệnh mắt khác.  

Với những tiến bộ của các thuật toán Machine Learning và Deep Learning, AI ngày càng 

tiến bộ và được đưa vào ứng dụng trong các nghiên cứu chẩn đoán bệnh, đọc hình ảnh, 

thực hiện lập bản đồ địa hình giác mạc và tính toán thấu kính nội nhãn. Ngoài các nghiên 

cứu, các doanh nghiệp công nghệ cũng đã phát triển các thiết bị tự động cho các bác sĩ 

nhãn khoa để chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời các rối loạn về mắt: 

– Công ty DeepMind của Google đã phát triển DeepMind Health và ứng dụng Streams 

dành cho các bác sĩ, sử dụng phương pháp Deep Learning để lập thuật toán có khả năng 

nhận biết bệnh mắt, dữ liệu bao gồm hàng ngàn bản quét võng mạc ba chiều do bệnh 

viện mắt Moorfields cung cấp. Thuật toán sẽ học cách phân tích dữ liệu để phát hiện ba 

bệnh mắt quan trọng gồm bệnh tăng nhãn áp, bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và 

bệnh võng mạc đái tháo đường. 

– Công ty Digital Diagnostics (IDX) đã phát triển robot 

chẩn đoán bệnh IDx-DR có chức năng chẩn đoán 

bệnh võng mạc đái tháo đường. Hệ thống bao gồm 

một máy chụp ảnh Topcon NW400 để ghi lại hình ảnh 

võng mạc và một máy tính đã cài đặt phần mềm IDx-

DR phân tích hình ảnh mắt và cho ra kết quả có bệnh 

(chuyển đến bác sĩ nhãn khoa khám tiếp) và không có 

bệnh (yêu cầu quay lại kiểm tra sau 12 tháng). Kết quả 

khảo sát của hãng IDX trên 900 bệnh nhân cho thấy 

máy IDx-DR chẩn đoán đúng 87,4% đối với người có 

bệnh và 89,5% đối với người không mắc bệnh. 
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– Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Đại học Sun Yat-sen, Công ty Eagle Eye 

Technology (Airdoc), Đại học Monash, Đại học Y khoa Miami Miller, Trung tâm Mắt 

Tongren Bắc Kinh và Đại học Y Bắc Kinh đã phát triển Hệ thống chuyên gia võng mạc trí 

tuệ nhân tạo toàn diện (CARE) sử dụng 207.228 bức ảnh màu chụp đáy mắt, lấy từ 16 cơ 

sở lâm sàng tại châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và châu Âu, với các loại bệnh khác nhau để xác 

định 14 bất thường trong võng mạc phổ biến nhất. 

Nghiên cứu chẩn đoán bệnh mắt sử dụng AI tại Việt Nam 

Các cơ quan y tế và các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam ngày càng có sự 

quan tâm đến ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh, trong đó có các bệnh về mắt. Gần đây 

nhất, tại Quyết định số 2558/QĐ-BYT ngày 20/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh võng mạc đái tháo 

đường” đã nhắc đến AI trong kỹ thuật chụp đáy mắt không huỳnh quang: “Hiện nay, ở một 

số nước, công nghệ AI đang được nghiên cứu, áp dụng để hỗ trợ đọc ảnh, phân loại giai 

đoạn trên phim chụp đáy mắt không huỳnh quang, điều này giúp khám nhanh hơn, giảm 

gánh nặng cho người đọc ảnh cũng như hạn chế sai số do phải đọc với số lượng ảnh lớn 

và lặp lại nhiều lần”. 

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu ứng dụng AI trong chẩn đoán bệnh mắt tại Việt Nam đã 

được công bố, ví dụ như nghiên cứu về “Phân loại giai đoạn bệnh võng mạc đái tháo đường 

dựa trên ảnh chụp đáy mắt kỹ thuật số tiêu chuẩn” của các tác giả Trần Thị Hải Linh và Vũ 

Tuấn Anh được công bố trong Tạp chí Y học Việt Nam số 01/2022; đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Thành phố của TS.BS. Phạm Thị Thủy Tiên và các cộng sự tại Bệnh viện Mắt 

TP.HCM về “Tầm soát bệnh glôcôm bằng chụp ảnh màu gai thị với ứng dụng phần mềm trí 

tuệ nhân tạo EyeDr” được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu vào tháng 

10/2022. Trong đó, nghiên cứu của Bệnh viện Mắt TP.HCM đã xây dựng một công cụ cụ 

thể hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán bệnh. 

Glôcôm (glaucoma) là bệnh lý gây mù không phục hồi. Theo số liệu thống kê của Viện Mắt 

Trung ương, cả nước có hơn 380 ngàn người bị mù hai mắt, trong đó có hơn 24 ngàn 

người bị mù do glôcôm (chiếm 65% và đứng thứ hai sau bệnh lý đục thể thủy tinh – 

66,1%). Đa số bệnh nhân glôcôm không nhận biết mình mắc bệnh, cho đến khi mắt ở tình 

trạng nặng ảnh hưởng đến thị lực trung tâm. Tầm soát và phát hiện sớm bệnh glôcôm 

kèm với kế hoạch điều trị thích hợp sẽ giúp bệnh nhân ngăn ngừa mất thị lực. Hiện tại tỷ 

lệ phát hiện glôcôm của nước ta còn thấp do chưa có phương pháp khám tầm soát phù 

hợp kịp thời. 

EyeDr là một ứng dụng AI chuyên ngành nhãn khoa. Với EyeDr, các bác sĩ nhãn khoa có 

thêm công cụ gợi ý chẩn đoán, giúp cho việc khám tầm soát bệnh lý glôcôm bằng ảnh 

màu gai thị sớm và nhanh chóng hơn. Khi khám, bệnh nhân sẽ được chụp hình màu gai 

thị, từ đó bác sĩ sẽ dựa vào những đặc điểm tổn thương chuyên biệt trên ảnh gai thị để 

xác định khả năng bị glôcôm. EyeDr sẽ mô phỏng và xác định tỉ lệ lõm đĩa/đĩa thị 

(cup/disc), tuân thủ quy luật ISNT để chẩn đoán khả năng gai thị bị tổn thương của bệnh 

lý glôcôm, cho phép tầm soát bệnh lý glôcôm trong cộng đổng. 
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Giao diện phần mềm EyeDr (Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu) 

Nhóm nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu về hình ảnh chụp màu gai thị DIARETDB1 (được 

Bệnh viện Đại học Kuopio (Phần Lan) công bố công khai. Tập dữ liệu này bao gồm 89 ảnh 

chụp màu gai thị chứa vị trí gai thị trung tâm, gồm vùng đĩa thị Optic Disc và Optic Cup 

chọn lọc, phân loại gán nhãn vùng đĩa thị bởi 4 chuyên gia y tế. Với cùng tỉ lệ IoU (độ đo 

đánh giá các mô hình nhận diện thực thể) > 50%, EyeDr đạt độ nhận diện chính xác 

97,75%. Thử nghiệm cũng cho thấy, thời gian đọc một hình ảnh gai thị glôcôm của một 

bác sĩ nhãn khoa mất 400-480 giây/, bác sĩ chuyên khoa glôcôm mất 45 giây. Với phần 

mềm, EyeDr., chỉ mất 8-12 giây. Kết quả đánh giá sẽ được gửi trực tuyến đến bác sĩ chỉ 

định mà không cần phải in hình chụp ảnh màu gai thị. Điều này có thể giúp các bác sĩ, kỹ 

thuật viên có thể hội chẩn từ xa với các chuyên gia glôcôm một cách dễ dàng. 

Để ứng dụng công nghệ, cần có máy chụp hình đáy mắt, kỹ thuật viên chụp hình đáy mắt 

đúng kỹ thuật, cho hình ảnh chuẩn và máy tính có cài phần mềm EyeDr.  

 
Quy trình vận hành hệ thống EyeDr. phục vụ nghiên cứu tại Bệnh viện Mắt TP.HCM 

(Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu) 
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Để phần mềm có thể nhận diện và phân loại các bệnh lý khác về đáy mắt, liên quan đến 

ảnh chụp màu gai thị, theo nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Mắt TP.HCM, cần có sự phối 

hợp của nhiều bác sĩ chuyên khoa để có thể thu thập thêm dữ liệu hình ảnh gai thị, cho 

phép nhận diện thêm các vùng tổn thương xung quanh gai thị. Bên cạnh đó, có thể mở 

rộng thiết kế triển khai mô hình nhận diện phân loại bệnh lý glôcôm trên thiết bị IoT để tiết 

kiệm chi phí đầu tư, điện năng và mở rộng quy mô tầm soát bệnh đến các địa. 

*** 

Để nâng cao công tác phòng chống các bệnh lý gây suy giảm thị lực và mù lòa, ngoài nâng 

cao nhận thức của cộng đồng trong việc khám định kỳ các bệnh về mắt tại các cơ sở 

chuyên môn, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến của CMCN 4.0 như AI có thể hỗ trợ tích 

cực bác sĩ trong công tác chẩn đoán, tầm soát các bệnh lý về mắt. Đây cũng là hướng 

nghiên cứu phù hợp với sự phát triển chung của thế giới, được Bộ Y tế khuyến khích, mang 

lại hiệu quả cao, phục vụ tốt cho xã hội. 

 

  

Duy Sang  

---------------------------------- 
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Đôi nét về sản xuất và tiêu dùng bền vững 

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Phát triển bền vững là chủ đề mang tính toàn cầu, cũng là xu hướng phát triển tất 

yếu của các quốc gia. Sản xuất và tiêu dùng bền vững đã được Chính phủ xác định 

là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Sản xuất và tiêu dùng 

bền vững được xem là giải pháp đảm bảo nguồn tài nguyên cho các thế hệ sau. 

Sản xuất và tiêu dùng bền vững 

Có khá nhiều khái niệm về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SX&TDBV), trong đó, được sử 

dụng phổ biến nhất là khái niệm của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP): 

“SX&TDBV là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ 

bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn, đồng thời giảm thiểu sử dụng các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên và nguyên liệu độc hại cũng như giảm thiểu phát thải trong suốt vòng đời sản 

phẩm, sao cho không làm tổn hại đến việc thỏa mãn các nhu cầu của các thế hệ tương lai”. 

SX&TDBV có tác động tích cực đến nhiều mặt của kinh tế và đời sống xã hội: tạo ra thị 

trường mới, cơ hội mới (thực phẩm hữu cơ, hội chợ thương mại, nhà ở, năng lượng tái 

tạo, giao thông vận tải và du lịch), việc làm phù hợp, giữ gìn môi trường bền vững cũng 

như quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

Quy trình SX&TDBV khép kín do UNEP đề xuất (2012) vận hành theo 9 lĩnh vực trong 

vòng đời sản phẩm và dịch vụ, bao gồm: (1) Quản lý tài nguyên bền vững; (2) Thiết kế 

theo hướng bền vững; (3) Sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên; (4) Vận tải bền 

vững; (5) dán nhãn sinh thái và chứng nhận nhãn sinh thái; (6) Mua sắm bền vững; (7) 

Tiếp thị bền vững; (8) Lối sống bền vững; và (9) Quản lý rác thải (Hình 1). 

 

Hình 1. Phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện trong sản xuất và tiêu dùng bền vững (Nguồn: UNEP, 2012) 
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Việt Nam đã vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống toàn diện SX&TDBV và triển khai 

thiết thực vào các hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong thực tiễn. Có thể nói, SX&TDBV 

đã có nền tảng tại Việt Nam kể từ năm 2004, theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 

17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Định hướng chiến lược phát triển bền 

vững ở Việt Nam” nhằm phát triển bền vững đất nước trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý 

và hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Theo thời gian, 

nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa các hoạt động SX&TDBV đã được chính quyền 

các cấp triển khai trong cả nước. SX&TDBV đã trở thành một công cụ về phát triển kinh tế 

bền vững, được lồng ghép vào trong các chương trình, chiến lược và kế hoạch quốc gia. 

“Chương trình hành động quốc gia về SX&TDBV giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 

2030” theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ chính là 

khung pháp lý đầu tiên của Việt Nam tiếp cận tổng thể và toàn diện các nội dung và nhiệm 

vụ về SX&TDBV.  

Việt Nam đã đẩy mạnh 6 chiến lược quốc gia phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, bao gồm: (1) Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia 

về tăng trưởng xanh; (2) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; (3) 

Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020; (4) Chiến lược bảo vệ môi trường đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; (5) Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Kế 

hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020; (6) Chiến lược về sản 

xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp đến năm 2020. Có thể thấy, các chiến lược quốc 

gia này có mối liên quan rất chặt chẽ với 9 lĩnh vực chính sách ưu tiên về SX&TDBV mà 

UNEP đề xuất. Trong đó, lĩnh vực chính sách ưu tiên “Quản lý tài nguyên bền vững” hiện 

diện trong cả 6 chiến lược quốc gia của Việt Nam, kế tiếp là lĩnh vực “Quản lý chất thải rắn” 

(5 chiến lược) và thứ 3 là lĩnh vực “Sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên” (Hình 2). 

 
Hình 2. Mối quan hệ giữa các lĩnh vực ưu tiên về SX&TDBV và chiến lược quốc gia (Nguồn: SWITCH-Asia) 

Việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã góp phần thúc đẩy quá trình 

xanh hóa SX&TDBV, đặc biệt nhận thức của các bên liên quan (chính quyền, doanh 

nghiệp và người dân) về sự cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng 

xanh đã có những chuyển biến rõ rệt. Sau 10 năm triển khai tích cực các dự án thúc đẩy 

sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp công nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương, hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam đã được tiếp cận với dự án sản xuất sạch 

hơn và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều mẫu hình sản xuất bền vững trong 
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công nghiệp, thiết kế sản phẩm bền vững cũng đã bước đầu được thực hiện, tuy còn ở 

phạm vi hẹp. Cộng đồng doanh nghiệp đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện 

mục tiêu SX&TDBV. Việt Nam cũng đang trong quá trình áp dụng các thông lệ mua sắm 

công bền vững. 

Gần đây, ngày 24/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình hành động 

quốc gia về SX&TDBV giai đoạn 2021-2030”, trong đó làm rõ thêm một số nội dung tác 

động trong vòng đời sản phẩm, tái sử dụng, tái chế và thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng sản 

phẩm được sản xuất trong nước. Triển khai Chương trình, Bộ Công Thương đã hỗ trợ 02 

tỉnh và xây dựng hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; xây 

dựng một số hướng dẫn kỹ thuật về SX&TDBV cho một số ngành (chế biến thủy sản, bia 

rượu, bao bì…) cũng như các công tác truyền thông về SX&TDBV.  

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chương trình SWITCH-Asia (được Ủy ban Châu Âu tài trợ, 

thông qua Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế) về kết quả triển khai “Chương trình 

hành động Quốc gia về SX&TDBV giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” tại Việt 

Nam cho thấy, đến năm 2020, mới chỉ có 1/13 chỉ tiêu của 5 mục tiêu cụ thể mà Chương 

trình hành động Quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã đề ra được đánh giá là đạt (áp dụng 

chứng nhận phân phối xanh cho các đơn vị phân phối, xây dựng và mở rộng chuỗi cung 

ứng bền vững cho các sản phẩm chủ lực), 2/13 chỉ tiêu có thể đạt (50% doanh nghiệp áp 

dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng; cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp 

xuất khẩu áp dụng các hệ thống quản lý bền vững đáp ứng yêu cầu môi trường của nước 

nhập khẩu), 2/13 chỉ tiêu đạt một phần, 4/13 chỉ tiêu chưa đạt. Ngoài ra, có đến 4 chỉ tiêu 

chưa thể xác định kết quả do không đủ dữ liệu để đánh giá. Có thể nói, con đường 

SX&TDBV vẫn còn nhiều khó khăn. 

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Thúc đẩy tăng trưởng xanh hướng tới phát triển bền 

vững: Kết nối tầm nhìn quốc gia với hành động của địa phương và doanh nghiệp” do Tạp 

chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức trong tháng 9 vừa qua, bà Nguyễn 

Lệ Thủy (Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo) chia sẻ, nhận thức của nhân dân, 

cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt, từng bước 

thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực 

hiện tăng trưởng xanh; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm, an toàn, 

hài hòa và thân thiện với thiên nhiên; cảnh quan, môi trường sống của người dân ngày 

càng thay đổi theo hướng tích cực hơn.  

Hưởng ứng sản xuất và tiêu dùng bền vững tại TP.HCM  

Là địa phương luôn đi đầu trong hoạt động phát triển kinh tế, các chương trình được hành 

động quốc gia về SX&TDBV rất được quan tâm, triển khai tại TP.HCM. Nhiều nội dung về 

SX&TDBV đã được Thành phố vận dụng từ khá lâu, ví dụ như: quản lý tổng hợp tài 

nguyên vùng bờ TP.HCM; đổi mới, phát triển các KCX-KCN theo hướng xanh, bền vững; 

sản xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên; dán nhãn sinh thái và chứng nhận sinh thái; 

mua sắm công xanh; tiếp thị bền vững; lối sống bền vững và quản lý chất thải,...  
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Hưởng ứng “Chương trình hành động quốc gia về SX&TDBV giai đoạn 2021-2030”, tháng 

8/2021 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND về phê duyệt kế 

hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về SX&TDBV trên địa bàn TP.HCM 

giai đoạn 2021-2030”. Năm 2022 đã ghi nhận nhiều hoạt động triển khai, thúc đẩy quá 

trình SX&TDBV trên địa bàn, ví dụ như xây dựng Đề án "Định hướng phát triển các khu 

chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2040”; phát 

động Chiến dịch Tiêu dùng xanh với chủ đề “Gia đình xanh cùng hành động”;... 

 
Hình 3. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến về Đề án Định 

hướng phát triển các KCX-KCN TP.HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2040 

(Nguồn: hochiminhcity.gov.vn). 

Đồng hành cùng những nỗ lực của chính quyền, các nhà khoa học tại Thành phố cũng 

tham gia rất tích cực vào công cuộc thúc đẩy SX&TDBV. Để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất bền 

vững, có thể kể đến các nhiệm vụ như “Nghiên cứu điều chế sản phẩm polyphenol từ hạt 

bơ (Persea americana Mill) nhằm nâng cao hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 

Vannamei)” của TS. Phan Thị Anh Đào nhằm cải thiện tỷ lệ sống, tăng cường hệ miễn 

dịch ở tôm thẻ chân trắng. Sản phẩm nghiên cứu phù hợp với xu thế giảm thiểu và loại bỏ 

dần sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, thân thiện với môi trường; tăng năng 

suất vật nuôi, cải thiện thu nhập cho nông dân nuôi tôm. “Dây chuyền chiên tôm Tempura 

bán tự động” của PGS.TS Võ Tường Quân (Trung tâm Nghiên cứu thiết bị và công nghệ 

cơ khí Bách Khoa thuộc Trường Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia TP.HCM) là giải 

pháp thay thế cho việc chiên tôm truyền thống, đảm bảo được sự đồng bộ, đáp ứng tiêu 

chuẩn cần có của các sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, 

Liên minh châu Âu,... Dây chuyền có công suất và tính năng tương đương, dễ dàng bảo 

trì, sửa chữa, thay đổi mẫu mã sản phẩm nhưng giá thành chỉ bằng ½ nhập ngoại, tiết 

kiệm chi phí đầu tư cho nhà sản xuất. Trong một nghiên cứu khác, cũng vừa được Thành 
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phố nghiệm thu năm 2022, nhóm nghiên cứu của ThS. Lương Đức Thiện (Viện Sinh học 

nhiệt đới) đã khuyến nghị xây dựng các quy trình, quy phạm và các tiêu chuẩn về chăn 

nuôi phù hợp với nghề nuôi yến ở TP.HCM. Các nhà nghiên cứu cũng đề xuất tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà nuôi để tăng năng suất vật nuôi, đạt hiệu quả vận 

hành cũng như phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát 

triển sản xuất bền vững.  

Để phục vụ mục đích xây dựng các hành vi tiêu dùng bền vững, ngay từ năm 2015, TS. 

Lê Văn Khoa (Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) đã công bố nghiên cứu đánh giá các 

chương trình hành động hướng đến tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP.HCM và khảo 

sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bền vững nhằm cung cấp các 

luận cứ phục vụ cho việc xây dựng các giải pháp, chương trình hành động hướng đến 

mục tiêu tiêu dùng bền vững đến năm 2025. Năm 2017 nhóm nghiên cứu của ThS. Đặng 

Thị Thanh Lê (Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ) báo cáo kết quả nghiên 

cứu hiện trạng kiến thức, nhận thức, thái độ và hành vi tiêu dùng bền vững của sinh viên 

một số trường đại học tại TP.HCM nhằm hình thành chương trình truyền thông nâng cao 

nhận thức về tiêu dùng bền vững cho sinh viên.  

Năm 2020, các tác giả Đặng Thị Thanh Lê, Tô Thị Hiền (Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Kỳ Phùng (Viện KH&CN Tính toán) và 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Huỳnh Ngọc Thúy An (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

TP.HCM) đã hoàn tất nhiệm vụ KH&CN “Truyền thông nâng cao nhận thức về tiêu dùng 

bền vững cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM”,  nghiên cứu về các 

hành vi tác động đến ý định tiêu dùng của học sinh trung học tại TP.HCM - nhóm đối 

tượng trẻ, năng động, sáng tạo, có khả năng tìm tòi, tiếp nhận và lan tỏa thông tin tốt đến 

cộng đồng. Việc cung cấp cho học sinh trung học những kiến thức cơ bản có liên quan 

đến tiêu dùng bền vững, cũng như mối quan hệ tác động qua lại giữa thói quen tiêu dùng, 

môi trường và sức khỏe trong sinh hoạt hằng ngày sẽ góp phần hình thành cho giới trẻ ý 

thức, thái độ và hành vi đúng đắn về tiêu dùng bền vững. Năm 2022, nhóm nghiên cứu 

của ThS. Nguyễn Trúc Vân (Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM) cũng vừa được nghiệm 

thu nhiệm vụ KH&CN “Giải pháp khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh trên địa bàn 

TP.HCM”. Các tác giả đã phân tích đánh giá thực trạng triển khai các công cụ chính sách 

điều chỉnh hành vi tiêu dùng xanh của người dân TP.HCM. Trên cơ sở đó, đề xuất các 

công cụ chính sách để thúc đẩy hành vi tiêu dùng xanh (bao gồm công cụ kinh tế, công cụ 

hành chính và công cụ thông tin truyền thông). 

Từ việc triển khai đồng bộ các chương trình hành động cấp quốc gia và tại các địa 

phương về SX&TDBV, đến các nỗ lực nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức về SX&TDBV cho các bên sản xuất - tiêu dùng, sự “vào cuộc”, hướng ứng tích cực, 

kịp thời của các nhà khoa học, các doanh nghiệp và cộng đồng, Việt Nam nói chung và 

TP.HCM nói riêng đã bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thực tế cho thấy, 

khu vực sản xuất của Việt Nam đã được tôi luyện nhiều hơn về sản xuất bền vững, với 

sản xuất xanh; người tiêu dùng đã bắt đầu hiểu về tiêu dùng bền vững, qua việc thay đổi 

hành vi - là ưu tiên chọn các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, theo 

các chuyên gia, người tiêu dùng vẫn còn tâm lý xem phát triển bền vững là trách nhiệm 
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của các doanh nghiệp. Do vậy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để 

cộng đồng cùng chung tay thực hiện SX&TDBV. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện các 

cơ chế, chính sách về SX&TDBV. Ngoài ra, các nội dung vẫn còn tồn tại sau 10 năm triển 

khai Chương trình hành động Quốc gia về SX&TDBV (giai đoạn 2011-2020) đã được các 

nghiên cứu quốc tế đề cập cũng cần được các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu và 

xử lý, tạo điều kiện cho đất nước tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững. 

Minh Thư  

------------------------------------ 
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Cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, 

hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân 

Phần 2: Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ 

tại TP.HCM 

Là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, TP.HCM hiện có 20 cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) 

Thành phố ngày càng được nâng cao, trong đó, việc đánh giá CBCC đã dần đi vào 

nề nếp và coi trọng hơn về kết quả thực thi công vụ. 

Triển khai các chủ trương, chính sách đánh giá công chức tại TP.HCM 

Định hướng nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ công chức (CBCC), viên chức của Nhà 

nước được TP.HCM vận dụng linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển.  

Trong những năm gần đây, từ những chủ trương, chính sách của Chính phủ (Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại CBCC, viên 

chức); chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Thành phố (Chương trình hành động số 18, 19 năm 

2016 của Thành ủy TP.HCM); của HĐND Thành phố (Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND 

ngày 16/03/2018 của HĐND TP.HCM về chi thu nhập tăng thêm cho CBCC, viên chức khu 

vực quản  lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công 

lập do Thành phố quản lý), UBND Thành phố đã có nhiều quy định về đánh giá công chức 

theo hướng “hiệu quả công việc đầu ra”. Ví dụ như Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 (về đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CBCC, viên 

chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM) nhằm 

cụ thể hóa Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND. Với Quyết định này, các tiêu chí đánh giá 

đã được chỉ ra cụ thể (Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức - tối đa 20 điểm; Năng 

lực và kỹ năng - tối đa 30 điểm; Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - tối đa 

50 điểm). Các tiêu chí đánh giá công chức có chức vụ lãnh đạo, quản lý có khác biệt với 

công chức không giữa chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nhóm tiêu chí về năng lực, kỹ năng. 

Căn cứ nhóm tiêu chí và khung điểm tối đa đạt được của từng nhóm tiêu chí nêu trên, các 

cơ quan, tổ chức chủ động xây dựng thang điểm chi tiết để thực hiện phù hợp với tình 

hình thực tiễn của đơn vị. Có thể thấy, việc lượng hóa các nội dung đánh giá công chức 

đã bước đầu được thực hiện. 

Để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả 

công việc đối với CBCC, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn TP.HCM cho phù hợp hơn với thực tiễn, sau 1 năm triển khai Quyết định 

số 4631/QĐ-UBND, ngày 03/9/2019, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 

3728/QĐ-UBND. Theo đó, ba nhóm tiêu chí cơ bản tại Quyết định số 4631/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2018 vẫn được giữ nguyên, nhưng số lượng tiêu chí trong từng nhóm nhiều 

hơn và được quy định chi tiết hơn. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 

đánh giá, tỷ trọng điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCC, viên chức 
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được điều chỉnh tăng lên (chiếm 60% tổng số điểm), đảm bảo có sự phân hóa rõ nét giữa 

các mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

Triển khai Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ (về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức) và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: “…Đổi mới công tác đánh giá CBCC, 

viên chức….”, nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đã được áp dụng tại Thành phố trong thời 

gian gần đây: Công văn số 4780/UBND-VX ngày 14/12/2020 của UBND TP.HCM (về 

hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng CBCC, viên chức, người đại diện và người quản lý 

doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố-hàng năm); Công văn số 124/UBND-VX ngày 

13/1/2021 của UBND TP.HCM (về hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất 

lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân CBCC, viên chức, người đại diện phần vốn nhà 

nước và người quản lý doanh nghiệp); Công văn số 628/UBND-VX ngày 05/3/2021 của 

UBND TP.HCM (về hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với người quản lý doanh nghiệp) và Công văn số 718/UBND-VX ngày 11/3/2022 của 

UBND TP.HCM (về hướng dẫn bổ sung công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với tập thể, cá nhân CBCC, viên chức, người đại diện và người quản lý doanh nghiệp). 

Để có thêm căn cứ, cơ sở cho công tác đánh giá, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn 

bản làm rõ các nội dung tiêu chí được sử dụng để đánh giá CBCC. Ví dụ như: Quyết định 

số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 (quy định về Quy tắc ứng xử của CBCC, viên chức 

và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn Thành phố); Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 (ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ), trong đó có quy định CBCC, viên chức và người lao 

động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, 

quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn hóa công vụ. Đây cũng là tiêu chí để 

làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hàng năm. 

Có thể nói, Thành phố đã vận dụng rất linh hoạt và kịp thời các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn triển khai công tác đánh giá công chức trong phạm 

vi quản lý trên địa bàn, cả trong ngắn hạn (theo từng quý) và hàng năm. 

Thực tiễn đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại TP.HCM 

Kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực thi công vụ”, do TS. Nguyễn Thị Thu 

Hòa làm chủ nhiệm, vừa được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu (tháng 

7/2022) cho thấy, công tác đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

TP.HCM được triển khai đúng quy định, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là việc sử 

dụng kết quả đánh giá trong chi trả thu nhập tăng thêm cho đội ngũ công chức Thành phố 

theo cơ chế đặc thù.  

Cụ thể, Thành phố đã vận dụng nhiều phương pháp (phương pháp bình bầu, phương pháp 

cho điểm, phương pháp 360 độ) nhằm đạt được kết quả đánh giá chính xác hơn; quy trình 

đánh giá được quy định cụ thể và đúng theo các quy định pháp luật hiện hành; đánh giá 

công chức các cơ quan chuyên môn đã có sự đề cao kết quả thực thi công vụ; các tiêu chí 

đánh giá đã mang tính định lượng nhiều hơn và gắn sát với kết quả thực thi công vụ;... 
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Thực tiễn, công tác đánh giá, xếp loại CBCC tại TP.HCM trong năm 2020 đã thực hiện với 

120.678 người (số lượng cán bộ chiếm 2,14%, công chức 10,27% và viên chức 87,59%), 

theo đúng quy trình, thủ tục và nguyên tắc “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 

đánh giá xếp loại chất lượng CBCC thuộc thẩm quyền quản lý”. Cơ sở, tiêu chí đánh giá 

bám sát theo hướng dẫn của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, bảo đảm công bằng, công khai, 

khách quan, minh bạch, góp phần tạo sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, thái độ làm việc 

cũng như khuyến khích tinh thần chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của CBCC.  

Tuy nhiên, thực tiễn quá trình đánh giá vẫn còn một số tồn tại: vẫn còn các quy định đánh 

giá công chức chưa phù hợp; tiêu chí đánh giá theo kết quả thực thi công vụ chưa được 

xác định rõ ràng, chưa được lượng hóa và gắn với kết quả đầu ra; phương pháp đánh giá 

chưa đa dạng; quy trình đánh giá chưa thực sự hoàn thiện;… Ví dụ, bước “lấy ý kiến của 

tập thể” trong quy trình đánh giá vẫn còn hình thức, có tâm lý “nể nang”, “ngại va chạm”, 

khiến kết quả đánh giá chưa được thực chất; quy trình vẫn còn nặng tính “nội bộ” khép 

kín, chưa cho phép nhiều chủ thể tham gia, nhất là ở những vị trí công tác tiếp xúc trực 

tiếp với người dân, doanh nghiệp chưa dựa trên phản hồi của “khách hàng” để đánh giá;... 

Nâng cao hiệu quả đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ  

Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TP.HCM giai đoạn 2022-2027 

theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND vừa được UBND TP.HCM ban hành ngày 8/8/2022. 

Theo đó, đến năm 2025, TP.HCM sẽ phê duyệt 100% danh mục vị trí việc làm của các cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp Thành phố cho đến cấp quận, 

huyện và TP.Thủ Đức. Việc cơ cấu, sắp xếp đội ngũ CBCC, viên chức phải đảm bảo ít nhất 

95% đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và bảo 

đảm đúng người, đúng việc. Đến năm 2027, Thành phố xây dựng được đội ngũ CBCC, viên 

chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý. Phấn đấu ít nhất 95% 

đội ngũ CBCC có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ 

theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Để đạt được mục tiêu trên, Thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: xây 

dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; đề cao trách nhiệm 

trong hoạt động thực thi công vụ của CBCC, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng 

kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ; tiếp 

tục đổi mới công tác đánh giá CBCC, viên chức;… 

Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác đánh giá CBCC theo kết quả thực thi công vụ tại 

TP.HCM, theo nhóm nghiên cứu đề tài “Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo kết quả thực thi công vụ”, các giải pháp cần 

thực hiện gồm: (1) Nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCC; (2) Xây dựng khung năng lực 

và bản mô tả công việc cho các vị trí; (3) Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá; (4) Đa dạng hóa 

các phương pháp đánh giá với nhiều chủ thể tham gia; (5) Hoàn thiện quy trình đánh giá; 

(6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá công chức; (7) Sử dụng có hiệu 

quả kết quả đánh giá công chức; (8) Triển khai đánh giá công chức theo KPI.  

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Thị Thu Hòa nhận định, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 
của các tiêu chí đối với đánh giá công chức; rà soát lại các tiêu chí đánh giá công chức 
hiện hành; cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ. 
Trong đó, các tiêu chí phải xây dựng và cụ thể hóa theo hướng có thể đo lường được trên 
thực tế. Cơ sở để xây dựng các tiêu chí một cách khoa học là cần phải rà soát, xây dựng 
bảng mô tả công việc; xác định khung năng lực; phân tích đặc điểm, tính chất của từng vị 
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trí công việc để xác định kết quả đầu ra. Việc quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp 
lãnh đạo, quản lý và từng cá nhân về vai trò và tầm quan trọng của công tác đánh giá, xếp 
loại CBCC; vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực 
hiện đánh giá, xếp loại theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, khách quan trong 
từng khâu của quy trình đánh giá, xếp loại;… là rất quan trọng. 

Theo ThS. Phạm Huy Tiến (Khoa Luật, Trường Đại học Mở TP.HCM), để giảm thiểu các 
tồn tại, hạn chế trong công tác đánh giá CBCC, cần lượng hóa trách nhiệm công vụ thông 
qua một số nội dung đánh giá; thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn nâng cao đạo 
đức công vụ; hoàn thiện cơ chế bảo vệ công chức dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. 
Trong đó, một số nội dung có thể dùng để đánh giá hiệu quả thực thi công vụ của công 
chức bao gồm: việc hoàn thành các công việc được giao (đúng trình tự, thủ tục; đúng tiến 
độ đã cam kết/quy định; có để xảy ra sai sót hay ảnh hưởng không tốt đến đối tượng chịu 
tác động); chủ động giải quyết những sự vụ, sự việc vì lợi ích chung, lợi ích của nhân dân 
nhưng nằm ngoài trách nhiệm; báo cáo kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ; trang 
phục, phong cách, thái độ ứng xử phù hợp với quy định. Đối với công chức giữ vị trí lãnh 
đạo, cần thêm các yếu tố liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, dám chịu 
trách nhiệm trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của cơ quan, tổ chức. 

CBCC là đội ngũ chủ yếu trong triển khai các hoạt động thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 
của Nhà nước để quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Việc “…xây dựng đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự 
phát triển đất nước…” chính là nhân tố quyết định để cải cách hành chính thành công. Để 
nâng cao chất lượng, đội ngũ CBCC cần được đánh giá đúng, thông qua kết quả thực thi 
công vụ. Đây là vừa là giải pháp nhằm ghi nhận và có những động viên khuyến khích kịp 
thời đối với những CBCC làm tốt (thông qua việc sử dụng, bổ nhiệm, trả lương, áp dụng 
chế độ đãi ngộ,…), cũng chính là cơ sở để dần sàng lọc, tinh giản những CBCC thực sự 
không còn đủ khả năng để đáp ứng các yêu cầu công việc trong tình hình mới. 

Lam Vân 

------------------------------------ 
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Đổi mới công tác tổ chức cán bộ: thi tuyển 

lãnh đạo, quản lý 

Các mục tiêu chính: Phát hiện, thu hút, lựa chọn người thực sự có năng lực và phẩm 

chất chính trị, đạo đức; Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh cục bộ khép kín; 

và Ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, 

quản lý tại cơ quan, đơn vị cấp phòng và tương đương tại TP.HCM (năm 2022) và mở 

rộng ra cấp sở, cấp huyện và tương đương (năm 2023) sẽ được thực hiện qua Đề án 

thí điểm, vừa được UBND TP.HCM ban hành. 

Đổi mới sáng tạo đã được đề cập đến từ khá lâu trên thế giới. Trong đó, sáng tạo là việc 

người lao động sử dụng các hoạt động nhận thức để đưa ra những ý tưởng mới 

(Schumpeter, 1934), đổi mới là việc thực hiện thành công các ý tưởng sáng tạo của người 

lao động (Amablile và cộng sự, 1996). Tất cả các quá trình đổi mới trong doanh nghiệp 

đều xuất phát từ những ý tưởng sáng tạo của người lao động. Tại Việt Nam, thuật ngữ 

này cũng được đề cập trong nhiều văn bản. Theo Điều 3, Luật Khoa học và Công nghệ 

năm 2013, đổi mới sáng tạo (ĐMST) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ 

thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng 

cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.  

Việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang được thực hiện thông qua cơ chế quy 

hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, căn cứ theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của 

Bộ Chính trị về ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị định 

số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức và Nghị định số 138/2020 ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức.  

Tuyển chọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức 

danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn là một khâu quan trọng trong công tác 

cán bộ, luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm xây dựng, thực hiện và đổi mới. 

Kể từ năm 2017, trên cơ sở định hướng, lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, triển khai 

thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi 

mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”, Bộ Nội vụ đã ban 

hành văn bản số 2424/BNV-CCVC, ngày 09/5/2017, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án 

thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng để hướng 

dẫn cụ thể cách thức tiến hành, các bước thực hiện trong từng khâu của quy trình tổ chức 

thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ thực 

hiện. Cũng theo văn bản này, sẽ có 36 đơn vị triển khai thực hiện (gồm 14 cơ quan Trung 

ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có TP.HCM) được chọn tổ 

chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.  
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Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của ngành Nội vụ sáng 12/1. 

(Ảnh: Hoàng Thùy – vnexpress.net) 

Tính đến tháng 7/2022, đã có 12/14 cơ quan Trung ương được chọn thí điểm, tổ chức 

thực hiện Đề án đạt kết quả (Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải (thực hiện trước khi có Đề án), Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế), tuyển 

chọn được 42 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp phòng (32 ứng viên cấp vụ; 10 

ứng viên cấp phòng) thông qua thi tuyển.  

Về phía địa phương, 17/22 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm (chưa tính TP.Hà Nội và 

TP.HCM) đã tổ chức thực hiện Đề án (Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, TP.Hải 

Phòng, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, 

Lâm Đồng, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, TP.Cần Thơ, Bến Tre), tuyển 

chọn được 368 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng (33 ứng viên cấp sở, 

335 ứng viên cấp phòng). Ngoài ra, nhiều địa phương không có trong Đề án thí điểm 

cũng đã triển khai thực hiện chủ trương này, ví dụ như Hậu Giang, Cà Mau, Ninh Thuận, 

Điện Biên, Tuyên Quang,… 

Trong số các thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai sớm nhất (trước Đề án) là 

Thành phố Đà Nẵng. Từ năm 2006, địa phương này đã tiến hành Đề án thực hiện thí 

điểm thi tuyển giám đốc, phó giám đốc (tương đương) một số đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND TP. Đà Nẵng; đến năm 2015 đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Giám đốc Sở 

Xây dựng TP. Đà Nẵng. Năm 2018, Thành phố này tái khởi động lại việc thi tuyển các 

chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng như hướng dẫn chung của Bộ Nội vụ, 

tại văn bản số 2424/BNV-CCVC. Tại Cần Thơ, ngay từ đầu năm 2018, TP. Cần Thơ đã 

triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng của 

thành phố, với chức danh Phó Giám đốc Sở lần đầu tiên được tổ chức thi tuyển. Đợt thi 

tuyển này mở rộng về đối tượng dự tuyển: ngoài cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm nằm trong qui hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại 

cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, thì những người đang công tác ở các cơ quan, đơn 

vị khác được qui hoạch chức danh tương đương cũng được tham gia. Ở Hải Phòng, Đề 

án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng của các cơ 
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quan, đơn vị tại thành phố Hải Phòng” được Thành ủy Hải Phòng ban hành và áp dụng 

vào thực tiễn kể từ ngày 5/4/2018. Theo đó, các chức danh thi tuyển gồm “các chức danh 

diện Thành ủy quản lý, diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố quản lý; các chức danh 

thuộc các sở, ban, ngành và tương đương quản lý; các chức danh thuộc thẩm quyền quản 

lý của các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc”.  

Công tác đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tại Hà Nội chỉ 

mới được triển khai thí điểm từ tháng 1/2022, thông qua “Đề án thí điểm thi tuyển chức 

danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Hà 

Nội”, được UBND TP. Hà Nội ban hành vào ngày 14/1/2022 (Quyết định số 219/QĐ-

UBND). Các chức danh thực hiện thi tuyển theo Đề án là “Các chức danh do Chủ tịch 

UBND Thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quản lý; các 

chức danh do Thủ trưởng Sở, ban, ngành bổ nhiệm; các chức danh do Chủ tịch UBND 

cấp huyện bổ nhiệm; và, các chức danh do Thủ trưởng Đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND Thành phố bổ nhiệm ”. 

Là địa phương cuối cùng trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương triển khai vào thực 

tiễn, TP.HCM cũng vừa ban hành “Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM”, theo Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 

29/9/2022. Theo đó Thành phố sẽ thi tuyển lãnh đạo, quản lý từ năm 2022 thay vì đề 

bạt, bổ nhiệm nhằm "tạo sự cạnh tranh, tăng nhân sự trẻ, chọn người tài đức vào bộ 

máy quản lý".  

Tổng số vị trí lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương của TP.HCM, theo cơ cấu 

tổ chức được phê duyệt, là 268 vị trí nhưng vẫn còn khuyết, chưa kiện toàn 34 vị trí (trong 

đó có 5 cấp trưởng, 29 cấp phó). Đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, 

tổng số vị trí theo cơ cấu được phê duyệt là 3.543 vị trí nhưng còn khuyết 484 vị trí (96 

cấp trưởng và 388 cấp phó). Theo lộ trình, năm 2022 Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Qua năm 2023 sẽ tiến hành thi tuyển 

thêm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.  

Theo Kế hoạch số 3461/KH-UBND ngày 27/9/2022 triển khai việc thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của UBND Thành phố năm 2022, vào tháng 11, Thành phố sẽ tổ chức thi tuyển 13 chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Ban An toàn giao thông (1), Sở 

Giáo dục và Đào tạo (3), Sở Y tế (1), Sở Công Thương (4), Viện Nghiên cứu phát triển (2) 

và UBND huyện Hóc Môn (2). 

Theo đó, đối tượng được đăng ký dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức tại TP.HCM, 

không giới hạn đơn vị, nằm trong nguồn quy hoạch của chức danh cần thi tuyển hoặc 

tương đương. Nếu người đăng ký dự tuyển đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được 

dự thi chức vụ cao hơn không quá hai cấp. Nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì 

phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên 

chức hoặc có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn của chức danh thi tuyển. 
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Ngoài ra, người không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được lãnh 

đạo và cấp ủy cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử cũng có thể 

dự tuyển. Trường hợp này, nếu không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian 

công tác tối thiểu 3 năm trong ngành, lĩnh vực đó, và chỉ được dự thi chức danh Phó 

trưởng phòng hoặc tương đương. Nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được 

dự thi vị trí cao hơn liền kề chức vụ hiện có. 

Người được đăng ký dự tuyển phái đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng 

chức danh thi tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Thành ủy và UBND 

Thành phố, thông báo trong Kế hoạch thi tuyển do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ 

nhiệm ban hành. 

Việc thi tuyển sẽ được Thành phố triển khai theo 2 vòng: Vòng 1 - Thi viết kiến thức chung 

(chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết về 

nghiệp vụ chuyên ngành; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh). Thời gian thi 

180 phút, thang điểm 100. Vòng 2 - Thi trình bày Đề án (đánh giá thực trạng; dự báo xu 

hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị; chương trình 

hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi; kỹ năng trình bày, giao 

tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo). Chủ đề cụ thể của Đề 

án do lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển quyết định. Thời 

gian trình bày Đề án tối đa 30 phút, trả lời chất vấn 30-40 phút, thang điểm 100. Người 

trúng tuyển là người có số điểm thi vòng 2 cao nhất trong số những người đạt trên 50 

điểm (nếu bằng điểm thì theo thứ tự ưu tiên). 

Một điểm đáng chú ý trong Kế hoạch của Thành phố, đó là quy định “Cán bộ, công chức, 

viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự tuyển. Nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng 

năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy 

hoạch” (trừ một số trường hợp như: không đủ sức khỏe dự tuyển, được cơ quan y tế có 

thẩm quyền xác nhận; đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở 

nước ngoài hoặc cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai 

sản). Như vậy, muốn được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, 

viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ cũng bắt buộc phải tự khẳng định mình, thông 

qua thi tuyển.  

Nhìn chung, các tiêu chuẩn, yêu cầu và điều kiện để dự tuyển trong Đề án của TP.HCM 

có nhiều điểm khá tương đồng với nội dung Đề án của TP. Hà Nội. 

Có thể nói, việc thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý là chủ trương đúng 

đắn, góp phần quan trọng trong tăng cường dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất 

của cấp ủy trong công tác cán bộ, củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng. Bên 

cạnh đó, người tham gia thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cũng có cơ hội thử 

thách, tự đánh giá, sát hạch bản thân để có kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng 

yêu cầu của chức danh, nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được nâng 

lên. Theo các chuyên gia, khi được những người có thực tài dẫn dắt, năng lực thực thi và 

kết quả, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sẽ cao hơn hẳn. 
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Trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước hiện có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, 

thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự 

nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, việc chọn được đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm 

qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý càng trở nên cấp thiết. Tình hình quyết định 

nhiệm vụ, và nhiệm vụ sẽ quyết định bộ máy, con người. "Chúng ta phải thu hút nhân tài 

và việc thi tuyển rất quan trọng. Thi tuyển đã được cha ông đặt ra từ rất lâu, thế giới cũng 

đang thực hiện", như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tại hội nghị ngành Nội vụ, 

được tổ chức vào sáng 12/1/2022 vừa qua. 

Tuấn Kiệt 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Là đội ngũ chủ yếu trong triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước để 

quản lý mọi mặt đời sống xã hội, đội ngũ CBCC cần đảm bảo chất lượng để có thể phục 

vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn.  

Liên quan đến công tác đánh giá công chức, trong một bài viết đăng trên Tạp chí Lý luận 

chính trị tháng 10/2022, TS. Đào Thị Thanh Thủy (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), 

đã chia sẻ 3 hướng tiếp cận: (1) Đánh giá công chức theo đầu vào, là việc căn cứ vào 

những gì công chức đang có để xác định khả năng hoàn thành nhiệm vụ của họ trong 

tương lai. Đầu vào để đánh giá gồm: văn bằng, chứng chỉ, các kiến thức thu nhận được 

từ quá trình đào tạo, tuổi tác, giới tính, những kinh nghiệm đã có,...; (2) Đánh giá công 

chức theo quá trình thực thi công vụ, là việc đánh giá thông qua các tiêu chí như: thời 

gian thực hiện công việc, cách thức thực hiện, quy trình thực hiện, những chuẩn mực về 

thái độ hành vi khi thực hiện,... Quá trình đánh giá tập trung vào việc tuân thủ pháp luật 

của nhà nước, các quy định của cơ quan và gắn với cơ chế kiểm soát quy trình (trình tự, 

bước đi, hình thức thực hiện); (3) Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ 

(đánh giá theo kết quả đầu ra), là xem xét kết quả đầu ra (hàng hóa hoặc dịch vụ được 

cung cấp và những tác động của đầu ra đó), sản phẩm công chức thực thi công vụ (tạo 

ra dịch vụ), gắn với tính hiệu quả (giảm thiểu chi phí đầu vào đối với một đơn vị đầu ra 

hoặc tối đa hóa số lượng đầu ra tương ứng với tổng chi phí đầu vào xác định).  

Có thể nói, đánh giá công chức theo đầu vào ghi nhận quá trình đào tạo và kiến thức 

sẵn có của công chức. Đây mới chỉ là “điều kiện cần”, chứ chưa phải là “điều kiện đủ” để 

đánh giá một cách toàn diện năng lực của công chức. Đánh giá công chức theo quá 

trình thực thi công vụ, có thể phát sinh các vấn đề như: thực hiện đúng quy định nhưng 

kết quả không cao, hoặc không thể thực hiện theo cách thức có thể cho kết quả tốt hơn, 

thời gian nhanh hơn mà không đúng với các nguyên tắc, quy trình, thủ tục hành chính đã 

quy định. Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ là cách tiếp cận chủ yếu của 

hầu hết các quốc gia có nền kinh tế phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 

lượng hoạt động công vụ hiện nay. 

Theo các chuyên gia, đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ gắn liền với hệ 

thống quản lý thực thi công vụ theo kết quả. Quản lý theo kết quả đầu ra sẽ chuyển từ 

việc chú trọng các yếu tố đến đầu vào hoặc các hoạt động đã/đang triển khai để thực 

hiện chính sách sang kết quả đầu ra hoặc tác động mà các chính sách/kế hoạch hướng 

tới. Tuy nhiên, quản lý theo kết quả cũng không từ bỏ hoàn toàn việc kiểm soát đầu vào 

và quá trình tổ chức hoạt động, mà là giảm bớt sự chú trọng đầu vào/hoạt động để công 

chức chủ động trong việc xác định phương pháp thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất. 

Thời gian qua, Thành phố đã vận dụng rất linh hoạt và kịp thời các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn triển khai công tác đánh giá CBCC trong 
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phạm vi quản lý trên địa bàn, đảm bảo công tác đánh giá CBCC theo hướng ngày càng 

thực chất hơn, đặc biệt là theo kết quả đầu ra. 

Với nguyên tắc “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá xếp loại chất 

lượng CBCC thuộc thẩm quyền quản lý”; các cơ sở, tiêu chí đánh giá bám sát theo 

hướng dẫn của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP cũng như các quy định của Thành phố 

trong triển khai tự chủ, năm 2020, gần 121 ngàn CBCC đã được đánh giá theo đúng quy 

trình, thủ tục, bảo đảm công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, đã góp phần tạo 

sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, thái độ làm việc cũng như khuyến khích tinh thần 

chủ động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể CBCC tại Thành phố. 

Việc đánh giá đúng đội ngũ CBCC, thông qua kết quả thực thi công vụ, là giải pháp cần 

thiết, thích hợp để có thể ghi nhận và có những động viên khuyến khích kịp thời đối với 

những CBCC làm tốt (thông qua việc sử dụng, bổ nhiệm, trả lương, áp dụng chế độ đãi 

ngộ,…), và cũng chính là cơ sở cho phép dần sàng lọc, tinh giản những CBCC thực sự 

không còn đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc trong tình hình mới, nhất là trong 

bối cảnh toàn Thành phố đang triển khai thử nghiệm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 

54/2017 của Quốc hội Khóa 14 (về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 

TP.HCM) và các chủ trương về “Cải cách hành chính”, “Tinh giản biên chế” đang được 

Chính phủ triển khai mạnh mẽ trên cả nước. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để công tác đánh giá CBCC phát huy hiệu quả cao nhất, 

vẫn cần nhiều cải tiến về các quy trình và phương pháp; lượng hóa nhiều hơn trong tiêu 

chí đánh giá và cần thực sự gắn với kết quả đầu ra. Tin rằng, với những thành quả ban 

đầu đã thu nhận được; việc xác định rõ những tồn tại, hạn chế sẽ giúp công tác đánh giá 

CBCC thực sự trở thành một công cụ tốt để góp phần phát triển đội ngũ CBCC Thành 

phố ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp. 
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