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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /SVHTTDL-TCPC
V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại 
chất lượng công chức, viên chức năm 2022

Hải Dương, ngày       tháng  10 năm 2022

Kính gửi:
- Trưởng các phòng quản lý Nhà nước;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính phủ quy 
định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP);

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) hướng dẫn các phòng quản lý Nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng 
công chức, viên chức (CCVC) năm 2022 cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
1. Đối với các phòng quản lý Nhà nước
- Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng (Mẫu số 02 – Mục I, II);
- Tổ chức họp toàn thể công chức, người lao động (NLĐ) trong phòng nghe công 

chức tự báo cáo đánh giá kết quả công tác và các thành phần tham dự cuộc họp đóng 
góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Trưởng phòng tổng hợp ý kiến và đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với công 
chức trong phòng (Mục III); gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức – Pháp chế (TCPC) để tổng 
hợp báo cáo lãnh đạo Sở; 

- Lãnh đạo Sở quyết định đánh giá, xếp loại công chức (Mục IV).
- Sở VHTTDL ban hành thông báo kết quả đánh giá xếp loại gửi tới công chức 

và công khai trong toàn cơ quan.
2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
2.1. Đối với viên chức diện Sở VHTTDL quản lý (trưởng, phó đơn vị)
- Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng (Mẫu số 03 - Mục I, II);
- Đơn vị tổ chức họp các thành phần gồm: Ban lãnh đạo, đại diện chi uỷ, đại diện 

các tổ chức đoàn thể và trưởng các phòng và tương đương trực thuộc đơn vị nghe 
viên chức tự báo cáo đánh giá kết quả công tác; các thành phần tham dự cuộc họp 
đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Thủ trưởng đơn vị tổng hợp ý kiến; xin ý kiến nhận xét, đánh giá của chi uỷ và 
đề xuất mức xếp loại đối với viên chức cấp phó đơn vị (Mục III), đối với viên chức 
cấp trưởng đơn vị thì để trống Mục III để lãnh đạo Sở phụ trách nhận xét, đánh giá;

- Đơn vị gửi hồ sơ về Phòng TCPC Sở để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở;
- Lãnh đạo Sở quyết định đánh giá, xếp loại viên chức (Mục IV);
- Sở VHTTDL ban hành thông báo kết quả đánh giá xếp loại gửi tới viên chức và 

công khai trong toàn đơn vị.
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2.2. Đối với viên chức diện đơn vị quản lý
- Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng (Mẫu số 03 - Mục I, II);
- Tổ chức họp toàn thể viên chức, NLĐ trong phòng và tương đương nơi viên chức 

làm việc nghe viên chức tự báo cáo đánh giá kết quả công tác; các thành phần tham dự 
cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp;

- Trưởng phòng tổng hợp ý kiến và đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng 
viên chức trong phòng và tương đương (Mục III); gửi Phiếu đánh giá viên chức về 
bộ phận thường trực của đơn vị để tổng hợp báo cáo lãnh đạo đơn vị;

- Lãnh đạo đơn vị tổ chức họp, quyết định đánh giá, xếp loại viên chức (Mục IV);
- Đơn vị ban hành thông báo kết quả đánh giá xếp loại gửi tới viên chức và công 

khai trong toàn đơn vị và gửi Sở VHTTDL để báo cáo.
3. Đối với trường hợp là hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP và Nghị định số 161/2019/NĐ-CP
Đề nghị các phòng, đơn vị vận dụng mẫu phiếu đánh giá của CCVC để hướng 

dẫn NLĐ kê khai Phiếu đánh giá ở những nội dung phù hợp theo hợp đồng đã ký và 
nhiệm vụ được phân công; vận dụng thực hiện trình tự, thủ tục nhận xét, đánh giá, 
xếp loại chất lượng như đối với CCVC.  

II. VỀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
1. Đối với công chức
- Tiêu chí xếp loại chất lượng công chức quy định cụ thể tại Điều 8 đến Điều 11 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP;
- Mức xếp loại gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. 
2. Đối với viên chức
- Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức quy định cụ thể tại Điều 12 đến Điều 15 

của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP;
- Mức xếp loại gồm 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. 
3. Một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC 
- Bỏ các tiêu chí liên quan đến sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học… khi 

đánh giá, xếp loại CCVC ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể như sau: 
+ Đối với công chức: không yêu cầu tiêu chí phải “Có ít nhất 01 công trình khoa 

học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận”. 

+ Đối với viên chức: không yêu cầu tiêu chí phải “Có ít nhất 01 công trình khoa 
học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong việc thực hiện 
công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

- CCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng (trừ trường hợp nghỉ 
chế độ thai sản) thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn 
phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm (CCVC vẫn thực hiện việc kê khai 
phiếu đánh giá theo mẫu phiếu quy định để kiểm điểm, tuy nhiên không xếp loại). 
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- CCVC nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 
03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất 
lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- CCVC nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại 
chất lượng là kết quả của thời gian làm việc thực tế trong năm.

- CCVC chuyển công tác thì cơ quan, đơn vị mới tiếp nhận có trách nhiệm đánh 
giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị cũ từ 06 
tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ.

III. THỜI GIAN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ 
1. Thời gian
- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC được tiến hành trước khi thực hiện 

đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022.
(Riêng đối với Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch là đơn vị trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo nên thực hiện đánh giá, xếp loại theo thời gian của năm 
học, hoàn thành trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc năm học).

- Đề nghị các phòng, đơn vị hoàn thành đánh giá xếp loại chất lượng CCVC của 
phòng, đơn vị và nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở VHTTDL (bà Lưu Thị 
Hằng, Chuyên viên, SĐT: 0987.869.136) trước ngày 30/11/2022 để tổng hợp.

2. Thành phần hồ sơ 
- Đối với các phòng quản lý Nhà nước:
+ Biên bản họp phòng về nhận xét, đánh giá công chức;
+ Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại công chức (Mẫu số 01);
+ Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của các công chức trong phòng.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp:
+ Công văn báo cáo kết quả thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 

kèm theo Biểu tổng hợp và Danh sách xếp loại (theo mẫu gửi kèm); 
+ Biên bản họp nhận xét, đánh giá đối với viên chức diện Sở quản lý;
+ Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của các viên chức diện Sở quản lý.
Trên đây là hướng dẫn của Sở VHTTDL về thực hiện đánh giá, xếp loại chất 

lượng CCVC năm 2022, yêu cầu Trưởng các phòng quản lý Nhà nước, Thủ trưởng 
các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở triển khai thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị 
định số 90/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở; nộp hồ sơ về Sở đảm bảo tiến độ thời 
gian và đúng mẫu quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị 
liên hệ với Phòng Tổ chức – Pháp chế Sở (bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng phòng, 
SĐT: 0915.124.125) để trao đổi, giải đáp./.

     Nơi nhận:
      - Như trên;

 - Sở Nội vụ (để báo cáo);
      - Lưu: VT-TCPC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung



4


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-14T14:13:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thành Trung<nguyenthanhtrung.vhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-17T08:55:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-17T08:55:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-17T08:55:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




