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2. Dôi tu'Q'ng dánh giá, xêp loii Va các mü'c xêp loii chat lu'Q'ng viên chñ'c,
nguoi lao dng
a) Dôi tu'çng dánh giá, xp loai
- Viên chi.rc gifi' chiirc vi lãnh dao, quàn l.
- Viên chirc không giü chñ'c v lãnh dao, quàn 2.
- Ngu'ài lao dng lam vic theo hcp dng lao dng xác djnh thà'i han hoc
không xác dnh thai han (không bao gôm nguai lam vic theo h'p dông lao dng
vu viêc).
b) Mirc xp loai cht 1u9'ng viên chCrc, ngu'i lao dng
Can cñ' vào kt qua dánh giá, viên chi'rc và ngu'?ñ lao dng du'9'c xp '°a cht
luçing theo các mirc nhu sau:
- Hoàn thành xut sc nhiêm vu.
- Hoàn thành t& nhiêrn vu.
- Hoàn thành nhiêm vu.
- Không hoàn thành nhim v1t.
II. Tiêu chI chung v dánh giá, xp 1oii chat lu'Q'ng viên chñ'c, ngu'Oi lao dng
I. ChInh trj tu' tuang
a) Chip hành chü tru'o'ng, duàng Ji, quy dnh cüa Dãng, chInh sách, pháp lut
cüa Nhà nu'ac và các nguyen the to chilic, k lut cia Dàng, nhât là nguyen the tp
trung dan chü, tix phê bInh và phê binh.
b) Co quan dim, bàn 1mb chInh trj vü'ng yang; kiên djnh 1p truà'ng; khOng
dao dng tru'ic moi khó khãn, thách thirc.
c) Dat lGi Ich cüa Dàng, quôc gia - dan tc, nhân dan, tp th len trên lcii Ich
cánhân.
d) Co 2 thñ'c nghiên ciru, h9c tap, vn dung chü nghia Mac - Lenin, tu tu'Ong
Ho ChI Minh, ngh quyêt, chi thi, quyêt dn1i và các van bàn cia Dãng.
2. Dao dü'c, li sng
a) KhOng tham ô, tham nhüng, tiêu circ, lang phi, quan lieu, cGhi, v1i 19'i,
hách dich, cira quyên; không có biêu hin suy thoái ye dao dirc, lOi sOng, tix din
biên, tu chuyên hóa.
b) Co li sng trung thuc, khiêm tn, chân thành, trong sang, giàn di.
c) Co tinh thn doàn kt, xây dirng dcm vj trong sach, vü'ng rnanh.
d) Không d nguai than, ngu'ai quen lgi dçing chirc vu, quyn han cüa minE d
truc lo'i.
3. Tác phong, lê lôi lam vic
a) Co trách nhiêm vi cOng vic; nàng dng, sang tao, dam nghi, dam lam,
linE boat trong thrc hin iihim vii.
b) Phuang pháp lam vic khoa hoc, dan chü, di'ing nguyen tic.
c) Co tinE thn trách nEim và phi hçp trong thirc hin nhim vii.
d) c thai do dung muc và phong cách üng xir, lê 161 1am vic chun mrc, dap
O'ng yêu câu cña van hóa cOng vii.
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4. thi.'rc t chirc k luât
a) Chp hành sir phân cong cüa th chirc.
b) Thrc hin các quy djnh, quy ch& ni quy cüa dan v nai cOng tác.
c) Thirc hin vic kê khai vã cOng khai tài san, thu nhp theo quy djnh.
d) Báo cáo dy dü, trung thirc, cung cp thông tin chinh xác, khách quan v
nhCng ni dung lien quan den vic thirc hin chirc trách, nhim vii duc giao và
hot dng cüa dan vj vâi cap trên khi ducvc yêu câu.
5. Kt qua thuc hin chüc trách, nhim v11 duçic giao
a) Di vri viên chirc lânh do, quãn 1:
- Quán trit, th ch hOa vã thixc hin chü truo'ng, duO'ng li cüa Dáng, chInh
sách, pháp lut cüa Nhà nrnfic tti dan vi.
- Duy tn k 1ut, k' cuang trong dan vj; không d xãy ra các vli, vic vi phtm
k1ut, vi pham pháp 1ut phãi xü l, tInh trng khiêu nai, to cáo kéo dài; phông,
chông tham nhQng, lang phi trong phtm vi don vj.
- LAnh dao, chi dao, t chirc kim tra, thanh tra, giám sat, giái quyêt khiêu ni,
to cáo theo thâm quyên; chi do, thirc hin cong tác cãi each hành chInE, cãi each
chê d cong vii ti don vj.
- Xây ding chuang trinh, k hotch hot dng hang nàm cüa dan vj duçc gi.o
quãn l, phii trách, trong do xác djnh rO két qua thirc hin các chi tiêu, nhim vi,
lu'cing hóa bang san phâm ciii the.
b) Di vri viên chüc không giü chirc vii lânh dto, quãn l, ngirYi lao dng
- Kt qua thirc hin nhim vij theo quy djnh cüa pháp 1ut, theo kê hotch dé ra
hoc theo cong vic cii the duçic giao; khôi !uçmg, tiên do, chat luçmg thirc hin
nhiêm vu.
- Thai do phiic vi nguô'i hçc, các ben lien quan dn hot dng cUa don vj; thai
do phc vi cong dông; tinh than câu thj, lang nghe kiên phân ánh cüa viên chüc,
ngu?ii lao dng, nguO'i h9c.
III. Tiêu chI xp 1oii chat hrqng viên chfrc, ngtrôi lao dng
1. Tiêu chI xêp loi chat krçrng viên chü'c, ngtrô'i lao dng mire hoàn
thãnh xuãt sac nhiêm vy
a) Viên chirc khOng giU chirc vi quãn l, ngui Lao dng dt dugc tt cã các
tieu chI sau day thI xp loai chit h.rçing mirc hoàn thành xuât sac nhim vi:
- Thixc hin tt các tieu chI quy djnh ti khoãn 1, khoán 2, khoán 3, khoán 4 cüa
Miic II - Tiêu chI chung ye dánh giá, xêp loui chat luçmg viên chüc, nguâi lao dng;
- Hoàn thành 100% nhim vi theo hgp dng lam vic dã k kt, theo k hoch
na hoc theo cong vic cii the duc giao bão dam dung tiên d, chat luong, hiêu
qua cao, trong do It nht 50% nhim v1i hoàn thành vixçit mirc.
b) Viên chu'c quãn l dt ducc tht cã các tiêu chI sau day thI xp 1oi chat
lucng i mi1rc hoàn thãnh xut sc nhim vii:
- Thirc hin tt các tiêu chi quy djnh ti khoán 1, khoán 2, khoãn 3, khoán 4
vâ dirn a khoán 5 cUa Miic II - Tieu chI chung v danE giá, xêp loti chat lu'çmg
viên chirc, ngiräi lao dng.
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- Các tiêu chI v kt qua th?c hin nhim vii theo hçTp dông lam vic dã k
kit, theo ké hoach dê ra hoc theo cong vic the dugc giao dêu hoàn thành dung
tin d, bào dam chat lugng, hiu qua cao.
- Don vj hoc linh vilc cong tác duçic giao phii trách hoàn thành tht cã các chi
tiêu, nhiêm vu, trong do It nhât 50% chi tiêu, nhim viii hoàn thành vuçit mirc.
- 100% don vj thuc thm quyn phi trách, quãn 1 trixc tip duc dánh giá
hoàn thành nhirn vii tr len, trong do It nhât 70% hoàn thành tOt và hoàn thành
xuât sac nhiêm vu.
2. Tiêu chi xêp 1oi chat hrçrng viên chile, nguoi lao dng & mile hoàn
thành tot nhiêm vu
a) Viên chiLrc không giU chirc vi quán 1)2, ngu?i lao dng dat dugc tat ca các
tiêu chi sau day thI xêp loai chat lucing i müc hoàn thành tOt nhim viii:
- Dap üng các tiêu chi quy djnh tii khoân 1, khoãn 2, khoán 3, khoán 4 cüa Miic
II - Tiêu chI chung ye dánh giá, xêp loai chat luçing viên chiLrc, ngu?i lao dng.
- Hoàn thành 100% nhim viii theo hçp dtng lam vic dã k)2 kt, theo k
hoach dê ra hoc theo cOng viêc ci the dugc giao, bão dam dung tiên d, chat
1uçing, hiu qua.
b) Viên chirc quân 12 dat duç'c tht cà các tiêu chi sau day thI xp loai cht
lucng a mirc hoàn thành tOt nhim vi:
- Dáp rng các tiêu chI quy djnh tai khoãn 1, khoãn 2, khoãn 3, khoãn 4 và
diem a khoân 5 cüa Miic II - Tiêu chI chung ye dánh giá, xêp loai chat lugng viên
chuc, nguai lao dng.
- Cáctiêu chi v kt qua thirc hin nhim vj theo hp dng lam vic dã k)2
kêt, theo kê hoach de ra hoc theo cong vic cii the ducic giao dêu hoàn thành dung
tiên d, bão dam chat lucing, hiu qua.
- Dan vj hoc linh vrc cOng tác duçic giao phçi trách hoàn thành tht cã các chi
tiêu, nhiêm vu, trong dO It nhât 80% hoàn thành dung tiên d, bao dam chat luçxng.
- 100% don vj thuc thm quyn phii trách, quãn 1)2 trrc tip di..r9'c dánh giá
hoàn thành nhiêm vi tra len, trong dO It nhât 70% hoàn thành tot hoc hoàn thành
xuât sac nhiêm vu.
3. Tiêu chI xp Ioi chat 1irçng viên chü'c, ngurô'i lao dng & muc hoàn
thành nhiêm vu
a) Viên chüc khOng giü chüc vi quãn 1)2, ngui lao dng dat dugc tt cã các
tiêu chI sau day thI xêp loai chat luçing mirc hoàn thành nhim vii:
- Dáp il'ng các tiêu chI quy djnh tai khoãn 1, khoân 2, khoan 3, khon 4 cüa Mitc
II - Tieu chI chung ye dánh giá, xêp loai chat lucmg viên chirc, nguOi lao dng.
- Cáctiêu chI v kt qua thirc hin nhim v theo hgp dng lam vic d k)2
kêt, theo k hoach dê ra hoc theo cong vic ci.i the duçic giao dêu hoàn thành, trong
do có khOng qua 20% tiêu chI chua bào dam chat 1ung, tien d hoc hiu qua thâp.
b) Viên chtrc quan 1)2 dat duçc tt ca các tiêu chi sau day thi xp loai cht
krçing a mirc hoan thành nhim viii:

Dap rng các tiêu chI quy djnhtti khoãn 1, khoãn 2, khoãn 3, khoãn 4 và
diem b khoãn 5 cüa Miic II Tiêu chI chung ye dánh giá, xep loi chat lucing viên
chirc, nguà'i lao dng.
Các tiêu chI v kt qua thirc hin nhim v theo hcp dng lam vic dä k kt,
theo k hoch dê ra hoc theo cong vic ci1 the duçic giaodêu hoàn thành, trong do cO
không qua 20% tiêu chI chua báo dam chat lucmg, tiên d hoc hiu qua thâp.
Don vi hoc linh vIc cOng tác duoc giao phi trách hoàn thành trên 70% các
chi tiêu, nhiêm vu.
Co It nht 70% don vj thuc th.m quyn phi trách, quãn l trixc tip duoc
dánh giá hoàn thành nhim v trâ len.
4. Tiêu chI xêp 1oii chat Iu'çng viên chfrc, nglrôi lao dng ô' miic không
hoàn thành nhiêm vu
a) Viên chüc khOng giü chcrc viii quãn l, ngui lao dng cO mt trong cac tiêu
chI sau day thI xêp loi chat luçmg milic không hoàn thành nhim vu:
CO biu hin suy thoái v tu trnYng chInh tn, do due, li sng, tçr din bin,
tr chuyên hóa theo dánh giá cña cap có thâm quyên.
Co trên 50% các tiêu chi v kt qua thrc hin nhim vit theo hcip dng lam
viêc dã k2 ket, theo kê hotch dê ra hoc theo cong vic ciii the duge giao chixa bão
darn tiên d, chat luçmg, hiu qua.
Co hành vi vi phm trong qua trinh thirc thi nhirn vi bj xi:r l k' 1ut trong
närn dánh giá.
b) Viên chü'c quãn 1 có mt trong các tiêu chI sau day thi xp loi chit luçTng
ó mOe không hoàn thành nhim vij:
Co biu hiên suy thoái v tu tuOng chInh tn, dao dt'xc, lôi song, tu' din bin,
tii' chuyên hóa theo dánh giá cüa cap cO thm quyên.
Co trên 50% các tiêu chI v kM qua thirc hin nhim v11 theo hçp dông lam
vic dã k2 kêt, theo kê hotch dê ra hoc theo cong vic ci the dugc giao chua bâo
darn tien d, chat luçmg, hiu qua.
Don v hoc 1mb v1rc cong tác dugc giao phii trách hoàn thanh duO'i 50% các
chi tiêu, nhiêm vu.
Don vl thuc thm quyn phii trách, quàn l trrc tip lien quan dn tharn o,
tham nhOng, lang phi và bj xir 1 theo quy djnh cOa pháp lut.
CO hành vi vi phm trong qua trinh thirc thi nhim vii, bj xi~ l k' lu.t trong
närn dánh gia.
IV. Thãm quyên dánh giã, xêp loti chat lu'çing viên chile, ngu'ôi lao dông
1. Dii hc Thai Nguyen
a) Hi dOng DHTN cO thm quyn và trách nhim dánh giá, xp loti cht
lu'o'ng vien chü'c quãn 1 gm: ChO tjch Hi dOng DHTN; Phó Chü tjch Hi dOng
DHITN (neu cO); Giám dOe DIITN.
Hôi dng DHTN thirc hin dánh giá, xp 1oii chat lugng vien chO'c di vâi
Thu k' hi dng DHTN (nu vien chic nay khOng giU' chirc v1i quan l' & vi trI khác
tai don vi).
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b) Giám dc DHTN có thm quyn và trách nhim dánh giá, xp 1oi chat
lLrclng viên chiirc quân 1 gôm: Phó Giárn dôc DHTN; Chánh Van phàng, Chánh
Van phóng Dãng - Doàn th; các TruO'ng ban chiirc näng và tuang duang; Tru'ng
các dan vi truc thuôc và thuôc DHTN.
Chánh Van phàng, các TruO'ng ban chü'c näng và tuung duang cüa DHTN,
Hiu tru'á'ng Trung Ngoi ng, Tru&ng khoa Quôc tê trxc tiêp dánh giá, xêp 1oi
cht lu'crng di vó'i viên chirc, ngui lao dng cüa dan vj (bao gôrn cap phó don vj);
tong hop kt qua báo cáo Giám doe DHTN xem xét, quyêt djnh.
2. Tru'ô'ng diii hçc thãnh viên, Tru'öiig Caodàng Kinh tê - K thut
a) I-Ji dng truàng di h9c thành viên, Tmng Cao ding Kinh t - K thut có
thm quyn và trách nhirn dánh giá, xp loai chat lup'ng viên chtrc quán 1 gOm:
Ch tich Hôi dng tru'ng; Phó Chñ tjch Hi dOng trung (nêu có); Hiu tru'Ong.
Hi dông truà1ig thirc hin dánh giá, xp 1oi cht lu'crng viên chüc di vói
Thu k hôi dông trung (nêu các viên chirc nay kkiông girt chUc v quân 1 6 vj trI
khác 6 dan vi).
b) Hiu tru6ng tru6ng di h9c thành viên, Tru'àng Cao d&ng Kinh t thut có thârn quyn và trách nhim dánh giá, xêp 1oi chat lugng dôi v6i: Phó Hiu
tru6ng, nguOi d6ng dâu các dan vj câu thành cüa nhà truà'ng (truóng các phOng,
ban và tuang duang; tru6ng khoa và b mOn tuang duang; vin tru6ng, giárn dOc,
trung tarn,...).
- Nguà'i dirng dãu các don vj cu thành cña nhà tru'6ng trrc tiOp nhn xét,
dánh giá và xêp 1oi chat luçmgviên chirc, ngu'ai lao dng c6a don vj (bao gOrn cap
phó don vj); tong h9'p báo cáo cap cO thârn quyên xem xét, quyêt djnh.
3. Các don vi trii'c thuc vã thuc DHTN: Phãn hiu DHTN tii tinh Lao Cal,
Nhà xuãt ban DHTN, các trung tam phic viii dão tto vã nghiên ctIu khoa hc
Thu truOng các dan v trirc thuc và thuc DHTN trixc tip dánh giá và quyt
djnh rnirc xêp loi chat lucing viên chiirc, nguäi lao dng cña dan vj (bao gOm cp phó
dbn vj) theo thârn quyên quàn 1; tOng hçTp kt qua báo cáo DHTN theo quy dnh.
V. TrInh tu', thu tIic dánh giá, xêp 1oii cht lirçrng viên chii'c, ngu'ôi lao dng
1. TrInh tu', thu ticdánh giá, xep Ioii chat lu'Q'ng viên chii'c dôi vó'i Cliii
tich, Phó Cliii tich HEi dông BHTN; Giám dôc DHTN
a) Viên chüc tr dánh giá, xp 1oi chat lucmg
Viên chü'c quán 1 lam báo cáo tir dánh giá, mirc xp 1oi kt qua cOng tác
theo chüc trách, nhirn vii dugc giao (Mcu so' 01,).
b) Nhn xét, dánh giá viên chirc
- T ch6c cuc h9p d dánh giá viên chüc:
+ Thành phn tham di.r cuc hçp bao gm: Chi'i tch Hi dng £HTN, Phó
Chü tjch Hôi dOng DHTN và các thành viên Hi dOng DHTN.
+ Chü trI: Chü tjch Hi dng DHTN.
+ Ni dung: Viên chilic trInh bay báo cáo tx dánh giá kt qua cOng tác ti cuc
h9p, các thành viên tham dir cuc h9p dóng gop kiên, các kin phái dugc ghi
vào biên bàn và thông qua ti cuc hçp.
c) Ly 2 kin nhn xét, dánh giá cüa Dãng iiy DHTN di vOi viên chrc.

d) Xem xét, quyM dinh dánh giá, p loai cht lucrng viên chüc
Ban To chtrc can b tOng hçp kin nhn xét, dánh giá, d xut ni dung
dánh giá và rnirc xep 1oi chat luçyng dOi vi viên chirc. Vic biêu quyêt rnü,c xp
Ioai chat luo'ng dôi vo'i viên chuc bang hinh thuc biêu quyêt true tiêp tai cuOc hop
hocbiu quyêt bang phiêu. Mtirc dê xuât xêp 1oi viênchü'c phãi duçic tiir 50% tr
len sO ngui tham dir h9p biêu quyêt dOng .
Hi dng DHTN thông qua nghj quyt dánh giá, xp 1oi chat 1ung di vo'i
viên chiirc quãn 1.
2. TrInh tr, thu tiic dánh giá, xp 1oti cht lu'9ng viên chic dôi v&i Chfl
tjch, Phó Chil tich Hi dông tru'&ng; Hiu triröng tru'ô'ng di h9c thãnh viên,
Tru'èng Cao dãng Kinh tê - K thut
a) Viên chirc tir dánh giá, xp 1oi cht lucmg
Viên chrc quãn 1 lam báo cáo tr dánh giá, mule xp 1oti kêt qua cOng tác
theo chü'c trách, nhim vi ducic giao (Mâu so O1).
b) Nhn xét, dánh giá viên chute
- T chute cuc hpp d dánh giá viên chüc:
+ Thành phn tharn dui cuc h9p bao gm: Chü tjch Hi dng truxng, Phó
Chü tich Hi dOng tru'mg (nêu co) và các thành viên Hi dOng tru'mg.
+ Chü tn: Chi tjch Hi dng tru&ng.
- Ni dung: Viên ehuic trinh bay báo cáo tir dánh giá kt qua cOng tác ti cuc
hçp, các thành viên tham dux cuc hçp dóng gop kiên, các 2 kiên phái dugc ghi
vào biCn ban và thông qua ti cuc h9p.
c) Lay )2 kin nhn xét, dánh giá cüa Dáng üy di vi viên chirc.
d) Xern xét, quyt djnh dánh giá, xp 1oi cht lugng viên chuite.
Bô phân t chuixc can b cüa dan vj tng hcp kin nhn xét, dánh giá, d xut
ni dung dánh giá và mute xêp Ioi chat lung dôi vó'i viên chute. Vic biêu quyêt
mute xp loai chat lu'cing dôi vó'i viên chute bang hinh thu.irc biêu quyêt tn1c tiêp ti
cuc hop hoc biu quyêt bang phiêu. Muirc dê xuât xêp loi viên chute phãi ducic tut
50% trO' len sO ngu'äi tham dr hpp biêu quyêt dông '.
I-Jôi dng trutmg thông qua nghj quyt dánh giá, xp 1oii chat lu'çtng dM vi
viên chute.
3. TrInh tir, thu tiic danh giá, xêp 1oii cht hr9ng viên chfrc dôi vol viên
chuii'c quail l'
a) ViCn chute lam báo cáo tui dánh giá, mute xp 1oi k& qua cong tác theo
chute trách, nhiêm vu ducic giao (Máu sO 01).
b) Nhn xét, dánh giá viên chute
- To chute euc h9p dê dánh giá viên chute:
+ Thànl-i phn tham d cuc h9p:
Di vó'i dan vj kbOng CO các dan vj cu thânh, thành phn tham dir cuc h9p
bao gm toàn th viên chute cüa dan vj
Di vó'i dan vj có các dan vj câu thanh, thành phân tham du.r bao gm tap th
Iänh dao doTi vi, dai din c.p uty dãng, cong doàn, doàn thanh niën cüng cap Va
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ngui dung d.0 các dan vj cu thành; dAi vâi dan vj có quy rnô ln thI ngua dtrng
dâu các dan vj câu thành có the tham gi kiên bang van bàn.
+ Chü trI: Thu trithng dan vj nai viên chuc cong tác.
+ Ni dung: Viên chi'rc trInh bay báo cáo tix dánh giá kt qua cong tác ti cuc
hpp, các thành viên tham dx cuc h9p dóng gop kiên,. các kiên phài dupc ghi
vào biên bàn và thông qua ti cuc hpp.
- Lay 2 kin nhn xét, dánh giá cüa Chi üy chi b di vOi viên chilic (hoc
Dãng üy Dàng b b phn).
- Xern xét, quyt djnh dánh giá, xp 1oi ch.t lucmg viên chii'c: B phn tO
chirc can b tng hp )2 kiên nhn xét, dánh gia, dê xuâtni dung dánh giá và rnrc
xêp 1oi cht luçmg dôi vi viên ch'rc và trInh cap cO thârn quyên quyêt djnh. Vic
biu quyt rniurc xp loai chat lucing dôi vâi viên chirc bang hinh thrc biêu quyêt
trirc tiêp ti cuôc hop ho.c biêu quyêt bang phiêu. Muc dê xuât xêp Ioi viên chüc
phâi duoc tx 50% tth len sO ngui tham dir h9p biêu quyêt dông
4. TrInh tu', thfl tçic dánh giá, xêp loii chat ltrQ'ng viên chii'c dôi vO'i viên
chuic không giü' chñ'c vi quãn I, ngu'ô'i lao dng
a) Viên chirc, nguài lao dng lam báo cáo tir dánh giá, rniirc xp 1oi kêt qua
cong tác theo chirc trách, nhim viL dugc giao (Máu so 01);
b) Nhn xét, dánh giá viên chuc, ngu?i lao dng
- To chü'c cuc h9p dê dánh giá viên chñ'c, nguà'i lao dng:
+ Thành phn tharn dir cuc hpp bao gm: toàn th viên chuc, nguà'i lao dng
cüa dan vi.
+ Chü tn: Thu truO'ng dan vj nai viên chuc, ngui lao dng cOng tác.
+ Ni dung: Viên chuc, ngui lao dng trInh bay báo cáo ti1 dánh giá kt qua
cOng tác tai cuôc hop, cac thành viên tham dir cuc h9p dóng gop )' kiên, các kiên
phài dugc ghi vao biên bàn và thông qua ti cuc h9p.
- Xem xét, quyt djnh dánh giá, xp loi chit lu'ng viên chuc: Can cu các
kiên nhân xét, dánh giá, Thu truO'ng dan vi de xuât ni dung dánh gia và muc xêp
loi chat lu'çng dOi vói viên chirc, ngu'i lao dng và trInh cap có thârn quyên quyêt
djnh. Vic biêu quyêt mc xêp 1oi ,chat lung dOi vó'i viên chc, nguà'i lao
dng bang hInh thuc biêu quyêt trixc tiêp ti cuc h9p ho.c biêu quyét bang phiêu.
Mü'c de xuât xêp loi viên chi.rc phài du'gc tr 50% tr len sO nguà'i tharn dii h9p
biêu quyet dOng )2.
VI. To chñ'c thirc hiên
1. Ban T chirc can bô DHTN Co trách nhiêm theo dOi, kiêrn tra, báo cáo
Giám dOc DHTN kêt qua dánh giá, xep loi chat luqng viên chü'c, nguài lao dng
cüa các don vi; tOng hap báo cáo Bô Giáo duc và Dào to theo quy dnh.
2. Các trung dai hoc thânh viên, Truà'ng Cao ding Kinh tê - K thut, các
dan vi truc thuôc và thuc DHTN to chuc dánh giá, xêp loi chat Iu'gng viên
chuc, nguYi lao dông theo phan cap va báo cáo ket qua thuc hiên ye DHTN theo
quy djnh.
3. Thai dim danE giá, xp loi cht lucmg vién chuc, nguà'i lao dng dugc
thrc hiên theo nàm h9c. Thai gian nàm bce dugc tInh tü' tháng 7 närn truâc dn hét
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tháng 6 cüa näm sau, hoàn thành trixc }hi thirc hin cong tác bInh xét thi dua, khen
thu'Ong närn h9c.
Di vó'i viên chtrc chuyn cong tác thI dan vj mri cO trách nkiim dánh giã,
xêp 1oi chat lugng. Tru?mg hçip có thii gian cOng tác don vj Cu ti1 06 tháng tri
len thi phãi kêt hçip vi kiên nhn xét cüa don vj Cu, trili truàng hç'p khOng cOn
danvicü.
4. Thông báo kêt qua dánh giá, xêp loi cht luçmg viên chiirc, ngi.r?i lao dng
- Sau khi nhn du'gc thông báo kt qua danE giá, xp loi chat luang, truOng
hcp viên chüc, ngui lao dng khOng nhât trI vâi kêt qua dánh giá, xp loi cht
lugng thI có quyên kiên nghj. Vic giái quyêt kiên nghj do ngui cO thâm quyên
dánh giá, xêp loi giãi quyêt.
- Kêt qua dánh giá, xêp loi cht luçmg viên chüc, nguO'i lao dng duoc thông
báo cOng khai, wi tiên áp diing hInh thirc cOng khai trên môi tru'ng din tir.
5. HO so báo cáo dánh giá, xp loti chat lugng viên chirc, ngu1i lao dng
- Phiu dánh giá, xêp loai chat lucmg viCn chirc, ngui lao dng (Máu sá 01);
- Nhn xét cüa cap üy cing cap (Máu s 02 - Dti vó'i viên chüc quán l);
- Kt lun và thông báo bang van ban v kt qua dánh giá, xp loi cMt lucmg
viên chirc, ngu'i lao dng cüa cap có thâm quyên;
- Biên ban cuc h9p ly ' kin nhn xét, dánh giá viên chrc, ngui lao dng theo
quy djnh;
- Danh sách viên chü'c, ngui lao dng duçic dánh giá, xp loai (Mäu s 03);
- Tng hop kt qua dánh giá, xp loii chat lucng di vO viên chirc, nguOi lao
dng (Mdu so 04);
- Các van bàn khác lien quan (nu co)
6. Can ciii van bàn hm5ng dn nay và diu kin c1i th& các don vi xây dirng cac
tiêu chI chi tiêt dánh giá và xêp loi chat luçng dOi vói viên chiirc thuc thâm quyên
quán l2. NhQng ni dung chu'a dugc nêu ti van bàn huâng dan nay duçc thixc hin
theo quy djnh cüa pháp lut hin hành.
Trong qua trmnh thirc hin, nu cO vn d phát sinh hoc kho khän, vung m.c,
các don vj, cá nhân kjp thi phãn ánh ye DHTN (qua Ban TO chiTic can b) dê báo
cáo Giárn dOe DHTN xem xét, quyêt djnh si:ra dOi, bO sung cho phü hçp.

Nol iilthii:
- Nhr tréri (dé t/h);
- Bö GD&DT (b/c);
- Luu: VT, TCCB.
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BQ GIAO DLJC VA DAO TAO
BiI HQC THAI NGUYEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc

Phu luc
BIEU MAU, HO SO DANH GIA, XEP LOAI
CHAT LIJNG nOi VOl DON V, VIEN CHC VA NGIIO'I LAO BONG
(Kern theo Cong van só:86-/DHTN-TCCB ngàycihangnani 2021
cta Giárn dôc Di hQc Tha'i Nguyen v vic hzthng dan thu'c hin dOnh giá,
xé'p loQi chat lu'ctng viên chz'c và ngu'ài lao dng nàrn hQc 2020-2021

Mu 01

Phiu dánh giá, xp 1oi chit lucmg viên chixc

Mâu 02

Nhn xét cña cap ñy dàng cüng cap

Mu 03

Danh sách viên chirc, ngui lao dng dugc dánh giá, xp Ioi närn h9c

-.
Mau 04

Tong h9p kt qua dánh giá, xp 1oi chat luçing dan vl, viên chüc, nguài
lao dçng

MâU 01
DiI HQC THAI NGUYEN
Bo'n vj

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Bc 1p - Tir do - Htnh phüc
ngày

tháng nám 20..

PHIEU BANH GIA, XEP LOI
CHAT LIXQNG VIEN CHC, NGIIO'I LAO BONG
Nãm hoc
I-Jo Va ten:
Chic vi/chiirc danh ngh nghip:
Don vi cong tác:
I. KET QUA TV DANH GIA
1. ChInh trj tu' tiRing:

2. Dao diirc, Iôi song:

3. Tác phong, 1 1i lam vic:

4.

thirc t chirc k luât:

5. IKt qua thirc hin chiirc trách, nhim vi duçic giao (xác djnh rO ni dung cOng
vic thuc hiên; t' lê hoân thành, chat lugng, tiên d cOng vic):

6. Thai d phiic vii nhân dan, doanh nghip (di vói nhng vj trI tip xüc trirc
tiêp hoäc truc tiêp giâi quyêt cOng vic cüa ngithi dan và doanh nghip):

PHAN DANH RIENG CHO VIEN CHTirC QUAN LY
7. Kët qua hot dng cüa dan vj ducic giao lãnh do, quãn 1, phçi trách (xác
djnh rO nôi dung cOng viêc thirc hin; t' I hoàn thành, chat hrcing, tiên d cOng vic):

8. Nang ltrc 1nh dao, quãn l:
9. Näng 1irc tp hcTp, doàn kêt:
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II. TV BANH GIA, XEP LOAI cHAT LIXQ'NG
1. Tr nhn xét uu, khuyêt dim:
2. Tir xep lo?i chat lucrng:
(Hoàn thành xuá't sc nhiêm vu, hoàn thành tó't hién vu; hoàn thành nhiém vu,.
khóng hoàn thành nhirn vy)

tháng nãin 20....
ngày
Ngiröi tV nhn xét
(k3' ten, ghi rö hQ và ten)

IlL ' KIEN CUA ThP THE BON V VA LANH BiO TR1C TIEP
QUAN L' VIEN CHU'C, NGU'O'I LAO BONG
1. ' kin cüa tp th dan vj nai viên chIrc, ngui lao dng cong tác:

2. Nhn xét cia lãnh dao trrc tip quân l viên chirc, nguOi lao dng:

ngày
tháng nãrn 20....
Thu tru'O'ng trV'c tiêp dánh giá

IV. KIEN NH4N XET, DANH GIA DO! VOl AP PHO CLIJA NGUTh
BUNG Au BO'N VI S NGHIV CONG LP

ngày
tháng näm 20....
NgLrO'i nhn xét, danh giá
(7cj5 ten, ghi rã hQ và ten)
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V. KET QUA BANH GIA, XP LOiI CHAT LI1OG VIEN CH1C,
NGU'O'I LAO BONG (Phn dành cho á'p Co thm quyn dánh gi'O,)
1. Nhân xét uu, khuyêt dim:

2. Kt qua dánh giá, xêp 1oi cht 1ung:

(HoOn thành xuá't sc nhiêm vu, hoàn thành tat nhiêm vu, hoàn thành nhiëm vu,
khóng hoOn thành nhim v.i).
ngày
tháng näm 20....
NGIXn CO THAM QUYEN BANH ciA
(k)"tên, ghiröhQvàtên)

'3
Mâu 02
BANG CONG SAN VIT NAM

DANG BQ
BANG UY (CHI UY)

(cip üy dãng càng cap)
NHiN XET CUA
(dói vài viên chilcc lânh dqo, quán l)

Tp th dãng iiy (chi ñy)
thng nhAt nhn xét dáng viên
Chüc vu, dan vj cong tác
Co nhflng u.u, nhucc dim chmnh sau:
I- Chap hành d'uing lói, chz, fruong cia Dáng, chInh scch, pháp lut cza Nhà nu'àc:
Guo'ng rnu chp hành

; Chp hành dy di

; Co vi pharn

2- Ldnh dao, clii' dao thy'c hin nhim vy chInh trj cza do'n vj:
I-bàn thành xut sc

; Hoàn thành tt

j; Hoàn thành I I; Chua hoàn thành LIII

3- Tham gia các phong trào, chap hành các quy djnh cith d'o'n v/.
Guang rnIu

I; Tharn gia dy dü

;

Tham gia chua dÀy dü

4- Dao thc, ló'i sang, quan hç vó'i dng nghip, nhán dan:
Quanhêt6t

;

Binh thrng I I;

Quan h chua tOt

5- Diën giái them:

T1 BANG UY (CIII UY)
(k), ghi ró hQ và ten)

V
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Mâii 03
DiJ I-IQC THAI NGUYEN
Don vj

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - TI! do - Hinh phác
ngày tháng nàm 20...

DANH SACH VIEN CHTI!C, NGIJI LAO BONG BIXQC DANH GIA,
XEP LOAI NAM HQC 20...- 20...
närn cza ...)
(kern theo Cong van s
ngày tháng

Stt

Ho vâ ten

Chirc
vu

K& qua dánh giá, xp 1oi nãm h9c 2020-202 1
Hoàn
Hoàn
Hoàn
KhOng
KhOng
thành
thành
thành
hoan
' '
dan/i
tOt
xuát sac
nhiêm
thanh
nhiêm
.
gia
nhiêm vu
vu
nhiên vu
vy

1
2
3
4

Tong so

Ngu'ôi 1p

ngày ... tháng... nàm...
Thu trtrông don v
(Jtên, dóngdau)

Ohi chñ
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MâuO4
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI]T NAM
DEc Ip - Tir do - Hmnh phüc

DiM HQC THAI NGUYEN
Don v

,ngày tháng närn20...
TONG HQP KET QUA DANH GIA, XEP LOiI CHAT LU'QNG
VIEN CHIC, NGUfl LAO BONG NAM 20...
nàrn cz'ia ...)
tháng
ngày
(kern theo Cong van so

Kt qua dánh giá, xp loi chat ltrçng viên chñ'c, ngu'ô'i lao dng
Hoànthành
Stt

Danh muc

Tong

xuat sac nhim

so

vu

(ngu'Oi)

So

T' i

(1)

(2)

1

Viên chrc

2

Lao dc5ng
hcp dông

(3)

Ngu'ôi 1p

(4)

So

So

(%)

luçmg
.
(nguGl)

(5)

(6)

lu'cmg
(ngucii)

nhiem vu

Hoàn thành
.
nhiem vu

Hoàn thành tot

T' i
(%)

lucmg
.
(ngurn)

(7)

(8)

T'

Khônghoàn
thành nhim
vu
So

T' 1

(%)

lu'cxng
.
(ngu'ai)

(%)

(9)

(10)

(11)

ngày ... tháng... nàrn...
Thu tru'ö'ng do'n v
(K)5tên, dóngdOu)

