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TÍN NHIỆM VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TÍN NHIỆM ■ ■ 
TRONG NỀN CÔNG vụ ỏ NƯỚC TA

■

TS. BẠNG XUÂN PHƯƠNG*

1. Tín nhiệm  là gì?
Đã khi nào chúng ta  tự hỏi tín  

nhiệm  là gì. Bởi khi nói đến tín  
nhiệm, niềm tin là từ đầu tiên  được 
b ậ t  ra trong tiềm  thức. N iềm  tin  - 
vốn được tạo nên bởi sự chân th à n h  
trong đôi nhân  xử th ế  với xã hội (hay 
nói cách khác, đó là chữ “t ín ” trong 
ngôn ngữ H án - Việt) để làm n ên  bản 
chấ t của sự tín nhiệm. Nhưng, bản 
chấ t đó không được n h ận  diện một 
cách tự nhiên. Cho nên, cần có sự thể  
h iện  niềm  tin bằng các h ìn h  thức 
khác nhau, như; bỏ phiếu tín  nhiệm , 
bỏ phiếu b ấ t tín  nhiệm , tuyên bố 
công khai về quan điểm của m ình 
trước công luận (hoặc tập  thể). Tóm 
lại, phải có một sự ủng hộ (hoặc 
không ủng hộ) cho ai đó, về điều gì đó 
và để làm cái gì đó. T rên  thực tế, lịch 
sử của hầu h ế t  các cuộc bỏ phiếu tín  
nhiệm  đều chỉ ra  rằng, chúng ta  chỉ 
được hỏi và t rả  lời ở dạng  câu hỏi có 
hoặc không  mà thôi. Đôi khi, người ta  
cũng dự phòng trường hợp có ý kiến 
khác, nhưng điều đó không làm  thay  
đổi kết quả. Tín nhiệm  cao hay  thấp  
không nằm  ở việc xem xét r iêng  lẻ 
từng lá phiếu m à nằm  ở quyết định 
của số đông bỏ phiếu, hoặc nằm  ở ý 
chí tuyệt đối của người có quyền đưa 
ra  phán  quyết cuôl cùng.

Chỉ có th ể  và nên  hiểu đúng về 
“tín  nhiệm ” là h ình  thức th ể  h iện  sự 
phó thác, uỷ nhiệm  dựa t r ê n  lòng tin. 
Tuy nhiên, có thêm  m ột vấn  đề nữa 
đ ặ t ra, đó là: d ặ t  vào trường hợp nếu 
chúng ta  vẫn  cứ phải phó thác một 
chức trách, nhiệm  vụ cho ai đó mà 
chúng ta không có niềm  tin  chân 
chính vào người đó th ì hệ quả sẽ ra 
sao. Phiếu van  có th ể  được bỏ (có sự 
ủng hộ về h ình  thức) cho một người 
mà lại không thực sự tin  tưởng, vẫn 
còn hoài nghi về n ăn g  lực, phẩm 
h ạn h  hay độ chín chắn của người đó. 
Hoặc khi sô' đông không ủng hộ cho 
một người hoặc một nhóm  người 
nhưng không th ể  tự  tin  vào sức m ạnh 
tập  thể  để có thể  đưa ra  một quyết 
định đúng đắn  cuối cùng. Dường như 
khi đó, quá tr ìn h  khủng hoảng tín 
nhiệm  bắt đầu diễn ra, nó sẽ âm ỉ, 
kéo dài và chờ dịp bùng phát.

Trong công tác cán bộ cũng sẽ 
không ít những tìn h  huông gặp phải 
như vậy. Điều đó buộc chúng ta cần 
có sự tư duy m ột cách đúng đắn về tín 
nhiệm  và quan trọng  hơn là có sự nỗ 
lực để vượt qua giai đoạn khủng 
hoảng tín  nhiệm .

Các hình  thức tín  nh iệm  được sử
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dụng hiện nay là:
liỏ phiếu  tín nhiệm . Đây là hình 

thức tín nhiệm  lần đầu tiên được quy 
định tại khoản 8 Điều 70 Hiến pháp  
năm 2013. Và cũng lần đầu tiên áp 
dụng đôi với người giữ chức vụ do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vừa 
được tiến h ành  có tính chất thử 
nghiệm tại Quô'c hội (tháng 6/2013).

Lấy phiếu  tín nhiệm  (để giới thiệu 
cán bộ). Đây là phương thức được áp 
dụng trong trường hợp làm quy trình 
bổ nhiệm cán bộ. Từ năm 2003, việc 
lây phiếu tín  nhiệm được thực hiện cả 
đôì với bổ nhiệm  lại và sau này là 
quy hoạch cán bộ. Đây là loại thủ tục 
được tiến h àn h  theo các văn bản 
hướng dẫn về công tác cán bộ của 
Đảng cũng như theo các văn bản quy 
phạm pháp luật về cán bộ, công chức 
(CBCC), viên chức.

Dánh giá, xếp loại cán bộ. Đây là 
hình thức được tiến hành định kỳ 
hàng năm  (kết hợp đánh giá thông 
qua góp ý công khai và lấy phiếu 
đánh  giá của từng thành  viên trong 
tập thể  và của lảnh đạo cấp trên  trực 
tiếp), là h ình thức đo lường định kỳ 
mức độ tín  nhiệm của một vị trí 
CBC(’ trong cơ quan, đơn vị. Việc 
thực hiện cơ chế đánh giá, xếp loại 
này cũng được tiến hành  theo các quy 
định về công tác cán bộ của Đảng và 
các văn bản quy phạm pháp luật về 
CBCC, viên chức.

2. Từ m ất tín nhiệm  đến khủng 
hoàng tín nhiệm

M ất tin  nhiệm  là điều “đáng sợ” 
đôi với CBCC giữ chức vụ. Bởi nó làm 
tr iệ t  tiêu động lực làm việc của người 
CBCC đang giữ vị trí lãnh đạo, quản 
lý trong  m ột hệ thống tổ chức. Mâ't 
tín nhiệm  là một quá trình, được bộc

lộ qua: k ế t  quả thực hiện chức trách, 
nhiệm  vụ trê n  cương vị được giao phó 
của người CBCC, sự xuống cáp về m ặt 
phẩm  chấ t của họ và kể cả những ấn 
tượng không tô t đẹp khi tiếp xúc, làm 
việc hàn g  ngày với những người xung 
quanh. Những sai phạm  diễn ra liên 
quan đến h àn h  vi của người CBCC sẽ 
là những “cái cớ” để chứng tỏ sự m ất 
tín  nhiệm  trong con m ắt của mọi 
người. Đến một lúc nào đó, tập thế 
CBCC ở các vị trí xung quanh hoặc 
nhà lãnh  đạo câ'p trên  trực tiếp của 
CBCC ở vị tr í  cần xem xét, tự nhận 
thấy  rằng, con người thực tế  đang 
gánh vác trọng trách  đó không thể 
tiếp tục đáp ứng các điều kiện về 
năng  lực chuyên môn, phẩm chât và 
độ tin  cậy nữa. Nhà lảnh đạo câ'p 
trên  trực tiếp  và tập thể  nơi có người 
cán bộ bị m â t tín nhiệm sẽ có cơ hội 
để th ể  h iện  sự tín nhiệm thông qua 
các h ình  thức tín nhiệm trong những 
trường hợp phải tiến hành  các thủ 
tục. Tuy nhiên, nếu một người CBCC 
đã bị suy giảm tín nhiệm nếu không 
hoặc chưa có một sai phạm đến mức 
kỷ luật buộc giáng chức, cách chức 
(hoặc thậm  chí buộc thôi việc) thì họ 
lại bước vào một thời kỳ khủng hoảng 
tín nhiệm. Được đánh dâu bằng sự bế 
tắc trong giải pháp xử lý của công tác 
cán bộ, thậm  chí hiện nay, nó có thể 
kéo dài do những mâu thuẫn trái 
chiều nhau. Theo đó, có ba khả năng 
thường xảy ra là: 1) Người giữ chức vụ 
bị mâ't tín nhiệm  với đại đa sô̂  CBCC 
trong cơ quan, đơn vị nhưng tạm thời 
chưa bị m á t hẳn  tín nhiệm với cấp 
trên  trực tiếp  có thẩm  quyền quản lý.
2) Người giữ chức vụ bị m ất tín nhiệm 
hoàn toàn với câ'p trên  trực tiếp 
nhưng tạm  thời vẫn có sự ủng hộ 
nhâ't định của CBCC trong cơ quan
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đơn vị. 3) Người giữ chức vụ bị m ấ t  
t ín  nh iệm  với cả câ'p t rê n  trực tiếp 
lẫn  tập  th ể  CBCC trong cơ quan, 
nhưng vì những lý do t ế  nhị n h ấ t  
đ ịnh  lại có những yếu tô" n h ân  th â n  
đảm  bảo trước m ắ t cho vị th ế  của 
người này  (là đối tượng thuộc “chỗ 
quan h ệ ” của ai đó hoặc là đôi tượng 
chính sách) hoặc chưa có lý do th ích 
hợp để thay  the.

Điều này  đòi hỏi tuỳ thuộc vào mức 
độ m ấ t tín  nhiệm  trong từng khả 
năng  có nghiêm  trọng  hay không để 
người lãn h  đạo và người th am  mưu về 
công tác cán bộ phải cân nhắc  đưa ra  
các giải pháp xử lý khủng  hoảng  tín  
nhiệm . Chính vì t ính  phức tạp, khó 
khăn , nhạy  cảm của công tác cán bộ 
trong điều kiện th ể  chế chính tr ị  ở 
nước ta, Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 4 khoá XI của Đ ảng đã nêu ra  
m ột sô" vấn  đề cấp bách về xây dựng 
Đảng h iện  nay và đ ặ t  vâ"n đề tín  
nh iệm  đôì với cán bộ là m ột trong 
những yêu cầu p h á t  huy dân  chủ thực 
sự trong Đảng. Theo đó, cần đổi mới 
cách lâ"y phiếu tín nh iệm  để đánh  
giá, n h ậ n  xét cán bộ theo hướng mở 
rộng đôi tượng tham  gia. N hững 
người không đủ năng  lực, không  hoàn 
th à n h  nhiệm  vụ, có tín  nh iệm  thấp  
cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế 
để kịp thời thay  th ế  không  chờ h ế t  
nh iệm  kỳ, h ế t  tuổi công tác.

3. N hững g iả i pháp  xử ỉý  
khủng hoảng tín nhiệm

Trên  thực tế, việc điều chuyển, 
thay  th ế  m ột CBCC giữ chức vụ m ấ t 
tín  nh iệm  không hề dễ dàng, bởi việc 
chứng m inh  được rõ ràn g  người đó đã 
m â t tín  nh iệm  đến mức phải thay  th ế  
cần T ấ t  nhiều thời gian, chứng cớ và 
lý do cụ thể. Nếu xử lý không chính

xác, thiếu khách  quan có th ể  gây nên 
mâu thuẫn, m ấ t  đoàn k ế t  nghiêm 
trọng tạ i cơ quan, đơn vị, làm  ảnh  
hưởng đến k ế t  quả hoạ t động và việc 
làm của những CBCC bên dưới. Viẹc 
nghiên cứu, vận dụng “Lý thuyế t Trò 
chơi” trong trường hợp này  sẽ lý giải 
động cơ cho việc đưa ra  các quyết 
định nhằm  xử lý khủng hoảng tín  
nhiệm  đôì với các vị t r í  cán bộ cần 
thay thế.

Có bốn t ìn h  huống tín  nhiệm  cơ 
bản được xem xét ở  đây (với giả th iế t 
áp dụng trò  chơi dạng  tĩnh), liên 
quan đến hai loại đôl tượng có quyền 
đưa ra  ý k iến  tín  nh iệm  đối với một 
người cán bộ, trong đó một bên là: 1) 
Cấp trên  quản lý trực tiếp của người 
cán bộ bị m ấ t  tín  nhiệm  và 2) Tập 
thể  công chức, viên chức trong đơn vỊ 
mà người cán bộ bị m ấ t  tín nhiệm  
đang phụ trách/quản lý. Hai loại đối 
tượng nêu trên  có quyền dưa ra ý 
kiến tín nh iệm  có thể  có những thái 
độ giông hoặc khác nhau, đồng thời 
cũng có những khả  n ăn g  n h ấ t  định 
gây áp lực hoặc chịu những mức độ áp 
lực n h ấ t  đ ịnh  đôi với nhau.

Tình huống 1: Mức độ tin nhiệm  
thấp ở cả hai đối tượng đưa ra ý  kiến. 
Chỉ có một giải pháp  chung ở đây là, 
để cho người cán bộ m ấ t  tín  nhiệm  có 
thêm  thời gian để vươn lên khắc 
phục, chứng m inh được bản thân  
mình, củng cố niềm  tin . Đồng thời, 
động viên CBCC trong đcfn vị tiếp tục 
hợp tác, ủng hộ rõ n é t  hơn với người 
bị lấy phiếu tín  nhiệm . Trong m ột số 
trường hợp, dù cho bày tỏ thái độ tín 
nhiệm  thâ"p nhưng cấp trên  quản lý 
trực tiếp vẫn phải tiếp tục ủng hộ đối 
với người t ín  nh iệm  bị suy giảm (vì 
những lý do n h ấ t  định) thông qua:
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Sắp xếp, điều chuyển một số CBCC có 
th á i  độ b ấ t  hợp tác nhâ't với người đó 
sang đcfn vị khác hoặc các hình thức 
răn  đe khác để khẳng định trậ t  tự, tạo 
lập sự ổn định trong cơ quan, đcfn vị.

Tỉnh  huống 2: Mức độ tín nhiệm  
thấp đối với cấp trên quản lý trực 
tiếp và hoàn toàn hất tín  nhiệm  về 
p h ía  tập th ể  CBCC, viên chức của 
đơn vị. Giải pháp trong tình  huông 
n ày  là, chờ đến thời điểm thích hợp 
để bố tr í  lại n h ân  sự. Các phương án  
đưa ra: 1) Cho nghỉ hưu (nếu r ì^ ờ i  
m ấ t  tín  nhiệm  gần đến thời điểm 
nghỉ hưu); 2) Vận động để người m ất 
t ín  nhiệm  tự nguyện chuyển sang vị 
tr í  khác hoặc từ  chức.

T ình  huống 3: Mức độ hoàn toàn 
bất tín  nh iệm  từ  ph ía  cấp quản lý 
trực tiếp và tín  nhiệm  thấp ở tập th ể  
CBCC, viên chức. Trong tình  huông 
này, sẽ có một số phương án được đưa 
ra  m à về nguyên tắc, lý do để tiến 
h à n h  hoàn toàn  chính đáng (do cấp 
trê n  quản lý không muôn để lộ động 
cơ b ấ t  tín  nhiệm) nên  sẽ: 1) s ắ p  xếp 
lại bộ máy tổ chức; 2) Điều chuyển vỊ 
tr í  theo quy hoạch đã được phê duyệt. 
Hai phương án  này đều nhằm  bô' trí 
người inâ"t tín  nhiệm  sang chỗ khác 
mà cấp  t rên  cho rằng  thích hợp hơn. 
Ngoài ra, còn một phương án  nữa là:
3) Tạo điều kiện  cho người bị m ấ t tín 
nhiệm  chuyển công tác. Trên thực tế, 
đây là lôi th o á t hợp lý n h ấ t  cho tình 
huông khủng hoảng tín  nhiệm  này 
bởi nó giữ th ể  diện cho các bên (bản 
th â n  người CBCC khi đã bị cấp trên  
bấ t tín  nhiệm  hoàn toàn th ì cũng 
thư ờ ng  có tâ m  lý k hông  muôn ỏ lại 
vị t r í  h iệ n  tạ i  m à thường chủ động 
tìm  k iếm  vị t r í  ở đơn vị khác  phù 
hợp hơn).

Tinh huống 4: Mức độ hoàn toàn  
bất tín  nh iệm  ở cả hai đối tượng có ý  
kiến . Đây là t ìn h  huống cũng khá 
n h ạy  cảm đôi với các bên. Thông 
thường nó xảy ra  khi các bên  đã hoàn 
toàn  không còn tin  tưởng ở nhau và 
n h ận  thấy  việc giữ vị tr í  là không còn 
cần th iế t  nữa. T rên thực tế, có thể  
xảy ra  kh i các mâu thuẫn  đã bị tích 
tụ trong m ột thời gian kéo dài hoặc 
có sai lầm k há  nghiêm  trọng  dẫn  đến 
việc ra quyết đ ịnh kỷ luậ t (nhưng 
chưa đến mức cách chức, buộc thôi 
việc), người cán bộ giữ vị tr í  không 
còn có đủ uy tín , năng  lực để điều 
h à n h  nữa. Trong tình  huông này, các 
phương á n  có th ể  đưa đến là: 1) Kiên 
quyết điều động sang vị t r í  khác dù 
b ấ t  lợi hơn cho người m ấ t tín  nhiệm  
(có thể  bị kỷ luật ở h ình  thức khiển 
trách , cảnh cáo); 2) Miễn nh iệm  (đối 
với các chức vụ bầu) hoặc không bổ 
nhiệm  lại (đôi với CBCC, viên chức 
lãnh  đạo, quản lý) để bố tr í  làm công 
việc chuyên môn khác; 3) Vận động 
hoặc tạo điều kiện  cho người m ấ t tín 
nhiệm  chuyển công tác hoặc tự xin 
thôi việc.

Trong sô" các phương án  được đưa 
ra  trong bôn t ìn h  huông cơ bản trên , 
có một giải pháp  hay được bàn  tới 
như một lối th o á t danh dự cho khủng 
hoảng tín  nhiệm , đó là xin từ chức. 
Do những đặc thù n h ấ t  đ ịnh của thể  
chế chính tr ị  ở nước ta, quy định đặc 
điểm chế độ công chức - công vụ nên, 
“văn hoá từ  chức” hiếm  khi xảy ra. ơ  
đây, cần p h ân  b iệ t hai trường hợp xin 
từ chức. M ột là, đã có sự m â t tín  
nh iệm  từ ph ía  tập  th ể  nghiêm  trọng 
đến mức, lãn h  đạo cấp t rê n  phải có 
sự gợi ý để người đó tự ý xin từ  chức 
(thường gặp ở t ìn h  huống 2). Hai là,
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uy tín trong tập thể  không phải quá 
tệ nhưng do có sự mâu thuẫn, bâ't 
đồng quan điếm đến mức nghiêm  
trọng đôì với lảnh đạo nên  người m ấ t 
tín nhiệm  tự giữ vỊ trí và chủ động 
xin từ chức (dễ gặp ở tình  huống 3). 
Tuy nhiên, về m ặ t h ình  thức, cả hai 
trường hợp xin từ chức này đều có thể  
viện dẫn lý do sức khoẻ hoặc lý do 
khách quan hoặc chủ quan khác, trực 
tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến 
nguyện vọng cá nhân.

Việc nghiên cứu, nắm  vững các 
tình huống xử lý khủng hoảng tín 
nhiệm là kỹ năng  râ t  cần th iế t  đối 
với người lãnh đạo và người tham  
mưu về công tác cán bộ để có thể  
phân tích, đánh giá đúng tình  huống, 
nguyên nhân  và quá tr ìn h  suy giảm 
tín nhiệm, các giai đoạn của thời kỳ 
khủng hoảng tín nhiệm. T rên  cơ sở 
đó, có sự tham  mưu hoặc đưa ra 
những quyết định khách quan, đúng 
đắn, cho phép tháo gỡ khó k h ăn  cho 
cơ quan, đơn vị cũng như cho chính 
những người bị m ất tín nhiệm , đảm  
bảo được kỷ cương, kỷ luật h àn h  
chính và sự gương mẫu, ý thức chịu 
trách nhiệm ở mỗi CBCC giừ cương 
vỊ, trọng trách.

Việc phân  tích các tình  huông nêu 
trên  chỉ là mô hình  xử lý khủng 
hoảng với kết câu đơn giản, chưa 
phản  ánh  được đầy đủ các yếu tố  
khác có tính  động, như; sự vận động, 
nỗ lực của cá n h ân  người bị m ấ t  tín  
nhiệm, những tác động khác thông 
qua quan hệ cá n h ân  trong hệ thông 
công vụ, sự dao động trong tâm  lý của 
cá nhân  người lãnh  đạo hoặc của tập  
thể  trưỏc những áp lực chi phối... T ấ t 
cả những khía cạnh có liên quan phải 
được cân nhắc từ hoàn cảnh thực tế

trên  cơ sở có sự thu thập , xử lý thông 
tin một cách tỉ mỉ để đưa ra quyết 
định đúng đắn, hợp lý n h ấ t  trong bối 
cảnh môi trường thông tin  của hệ 
thống công vụ.

4. Cải cá c h  n ể n  c ô n g  vụ trước  
y ê u  c ầ u  n â n g  cao  tín n h iệ m  và  
ỉàm rô trách  n h iệ m  cá n h â n  

N hằm  tiếp tục xây dựng một nền 
công vụ “chuyên nghiệp, trách  nhiệm, 
năng động, minh bạch, hiệu quả”, Đề 
án Đẩy m ạnh cải cách chế độ công 
chức, công vụ (được phê duyệt theo 
Quyet định sô 1557/QĐ-TTg ngày 
18/10/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ), đã xác định nhiều nhiệm  vụ có 
tác dụng tích cực nhằm  nâng  cao tín 
nhiệm và làm rõ trách nhiệm cá 
nhân  của người CBCC. Theo đó, để 
củng cố, nâng  cao tín nhiệm  và làm 
rõ trách  nhiệm  cá nhán , cấn quan 
tâm hoàn th iện  theo một số hướng cơ 
bản sau đây:

Mội là, đẩy m ạnh  phân  cấp thẩm  
quyền của mỗi cấp h ành  chính trong 
quản lý CBCC nhằm  hạn  ché' tình 
trạng  có quá nhiều câ"p cùng tham gia 
mà không ai chịu trách  nhiệm rõ 
ràng trong quản lý một vị trí CBCC. 
Cần xác định rõ về nguyên tắc, mỗi 
một vị tr í  CBCC, viên chức chỉ nên có 
một cấp h àn h  chính là cấp quản lý 
trực tiếp  có quyền sử dụng (tiếp 
nhận, phân  công, điều động, giám 
sát, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra  thường 
xuyên công việc) và có thêm  không 
quá m ột câ'p h àn h  chính có thấm  
quyền quyết định về tuyển dụng, bô 
nhiệm, giải quyết chế độ, chính sách, 
thanh  tra , kiểm tra  công vụ. Đôi với 
đội ngũ cán bộ tham  mưu, giúp việc 
trực tiếp, cần cho phép người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị được chủ động
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hơn trong việc lựa chọn, thay th ế  cán 
bộ theo phương châm “từng bước gắn 
thẩm  quyền tuyển dụng với thẩm  
quyền sử dụng”.

lỉa i là, tiếp tục cụ thể  hoá các tiêu 
chuẩn chức danh theo vị trí việc làm 
sá t  với các điều kiện cần và đủ để xác 
lập tín nhiệm. Khắc phục tình trạng  
đưa ra tiêu chuẩn chung chung hoặc 
mang tính  hình thức, tạo kẽ hở vận 
dụng tuỳ tiện trong công tác cán bộ. 
Đồng thời, thường xuyên rà soát, 
đán h  giá mức độ phù hợp về tiêu 
chuẩn, điều kiện để bô" trí CBCC một 
cách linh hoạt, phù hợp với thực 
t rạ n g  chấ t lượng đội ngũ.

lỉa là, cần đổi mới cách thức đánh 
giá CBCC hàng  năm  theo hướng gắn 
ch ặ t  hơn với trách nhiệm  của người 
quản lý trực tiếp, thay vì đánh giá tín 
nhiệm  có tính  hình thức, dựa vào chủ 
quan của số đông trong khi việc sử 
dụng k ế t  quả đánh giá lại rất hạn  
chế, không p há t huy tác dụng rõ nét 
từ  phía người quản lý trực tiếp. Đồng 
thời với xây dựng cơ cấu vị trí việc 
làm  thì việc đánh giá tín nhiệm của 
tậ p  thể chỉ nên  áp dụng đôì với một 
sô)' vị tr í  lãnh  đạo, quản lý nhâ't định 
ở từng cơ quan, đơn vỊ. Các vị trí việc 
làm  cần chuyên môn cao, nghiệp vụ 
sâu  không n h â t  th iế t phải đánh  giá 
t ín  nhiệm.

Bốn là, cần khẩn  trương nghiên 
cứu, xây dựng và áp dụng các bộ chỉ 
tiêu  đầu ra cho phép đánh  giá chính 
xác kế t quả hoạt động của cơ quan, 
đơn vị và k ế t quả thực hiện chức 
trách , nhiệm  vụ, phẩm  châ't của từng 
vị tr í  cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm 
rõ cơ sở của việc đánh giá tín nhiệm 
h à n g  năm.

N ăm  là, tăng  cường minh bạch hoá

k ế t quả tín  nhiệm  cán bộ để thúc đẩy 
quá tr ìn h  luân chuyển, điều động, sắp 
xếp lại cán bộ cho phù hợp với yêu 
cầu n ân g  cao hiệu quả sử dụng và 
đảm bảo dân  chủ, khách quan, kịp 
thời trong công tác cán bộ.

Tín  nh iệm  là một vân đề quan 
trọng, vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có 
giá tr ị  thực tiễn  r ấ t  cao trong nền 
công vụ. Đặc b iệt là việc áp dụng các 
cơ chế, phương thức tín  nhiệm nhằm  
“chẩn đoán”, p há t h iện  kịp thời và 
khắc phục những tồn tại, hạn  chế 
trong n ăn g  lực, phẩm  chất người 
CBCC lại càng tác dụng th iế t thực 
trong t ìn h  hình  hiện  nay, khi Đảng 
ta  đang đẩy m ạnh  công tác phê bình, 
tự phê bình, phê bình theo tinh thần  
Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Để 
khơi dậy ý thức trách  nhiệm, thái độ 
làm việc, tư cách đạo đức trong đội 
ngũ CBCC, cần phải có một quan 
điểm tiếp  cận đúng đắn, khoa học về 
vân đề tín  nhiệm. Đồng thời, có 
phương pháp  xử lý khủng hoảng tín 
nhiệm  với bước đi thích hợp, bằng sự 
am hiểu th á i  độ và cách làm chuyên 
nghiệp của nhà lãnh đạo và bộ máy 
tham  mưu về công tác cán bộQ
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