
ỦY BAN NHẨN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phiic

VĂN PHÒNG I BM) THÀNH PHÓ

Số: Ằ Ễ>0 /QĐ-VP Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày JS~thảng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, 

viên chức, ngưòi lao động; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc 
và trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 thảng 11 năm 2008 và Luật sửa đoi 
bô sung một sổ điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 thảng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định sổ 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 
đảnh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết sổ 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của 
Hội đông nhản dân thành phố về ban hành quy định chỉ thu nhập tăng thêm cho cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tô chức chính trị, tô chức 
chỉnh trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành pho quản lý;

Căn cứ Qw’ết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch 
Uy ban nhân dân thành phô về ban hành Quy định đánh giả, phân loại hàng quỷ theo 
hiệu quả công việc đổi với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và 
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 thảng 9 năm 2019 của Chủ 
tịch Uy ban nhân dân thành phổ về sửa đôi, bo sung một sổ điều của Quy định đánh 
giá, phân loại hàng quỷ theo hiệu quả công việc đổi với cán bộ, công chức, viên chức 
trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phổ Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 
2018 của Chủ tịch úy ban nhân dân thành phổ.

Căn cứ Qưyết định sổ 04/2021/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của ủy ban 
nhân dân Thành phô về ban hành Quy chế tô chức và hoạt động của Văn phòng 
Uy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định sổ 78/QĐ-VP ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng ủy  
ban nhân dân Thành pho về ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng úy ban nhân dân 
Thành phổ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức.
QƯYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đánh giá, xếp loại cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc 
và trực thuộc Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố”.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng các phòng, ban, đơn

vị sự nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Uy ban
nhân dân Thành phố chịu trách thi hành Quyết định này./.

Noi nhận:
-  N hư Điều 3;
- Đảng ủy VP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Văn phòng; 
-Lưu: VT, HCTC/NY./O

Ha Phưóc Thắng



ỦY 
THÀ: 

VĂN PHÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

các phòng, ban, đon vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc 
Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-VP ngày /  °G> /2021 của
Vãn phòng Uy ban nhản dân Thành phô)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá hiệu quả, chất lượng 

công việc và xếp loại hàng quý, năm đối với công chức, viên chức, người lao động 
(viết tắt là CBCCVC) đang công tác tại Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố (viết 
tắt là Văn phòng); tiêu chí, thang điểm đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc và xếp 
loại hàng năm đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp (viết tắt là các đơn vị) thuộc và 
trực thuộc Văn phòng.

2. Đối tượng áp dụng: CBCCVC; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc và 
trực thuộc Văn phòng.

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại
1. Bảo đảm khách quan, công bàng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, 

hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá, xếp loại CBCCVC.
2. Việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ; phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phâm chất, 
năng lực, trình độ của CBCCVC; việc đánh giá, xếp loại CBCCVC lãnh đạo quản lý phải 
dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý.

3. CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện 
việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhung vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong 
năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản; CBCCVC nghỉ không tham gia công tác theo 
quy định của pháp luật trong năm rừ 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 ữở lên; CBCCVC 
nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm 
là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

4. Đối với CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo kiêm nhiệm nhiều chức danh ở nhiều 
vị trí khác nhau thì việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở chức danh đảm nhận 
chính và cao nhất; đồng thời, kết họp với kết quả thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. 
Trường họp CBCCVC không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả 
kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, xếp loại.
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5. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC là căn cứ để bố trí, sử dụng, 
đào tạo, bôi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghê nghiệp, quy hoạch, bô 
nhiệm, miền nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và 
xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với CBCCVC.

Chưong II
TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM VÈ ĐÁNH GIÁ,

XÉP LOẠI ĐÓI VÓI CÁN B ộ  CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯÒl LAO ĐỘNG

Mục 1
ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI QUÝ

Điều 3. Tiêu chí đánh giá và thang điểm hàng quý
Tổng số điểm đánh giá hàng quý là 100 điểm (Thang điểm chỉ tiết đính kèm)
1. Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức: 20 điểm
2. Năng lực và kỹ năng: tối đa 20 điểm
2.1. Đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý:
a) Có năng lực tập hợp CBCCVC, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất;
b) Chỉ đạo, điều hành, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đảm bảo 

kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ;
c) Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo cấp trên về tình hình, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao;
d) Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tô chức có liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ;
đ) Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;
e) Sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.
2.2. Đối với CBCCVC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
a) Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiến thức pháp luật và chuyên 

môn nghiệp vụ đế tham mưu, tổ chức thực hiện công việc có chất lượng;
b) Chủ động đề xuất tham mưu giải quyết công việc;
c) Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo về tình hình, kết quả thực hiện 

nhiệm vụ được giao;
d) Phối họp, tạo lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, cá nhân, tổ chức, đơn vị 

có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ;
đ) Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;
e) Sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.
2.3. Đối với người lao động: thực hiện theo Quyết định số 155/QĐ-VP ngày 15 

tháng 4 năm 2020 của Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định 
đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với người được tuyến 
dụng vào làm việc tại Văn phòng ú y  ban nhân dân thành phố theo chế độ hợp đồng 
quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ.
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3. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: tối đa 60 điểm
a) Hoàn thành từ 95% đến 100% công việc đạt 60 điểm;
b) Hoàn thành từ 90% đển dưới 95% công việc đạt 50 điểm;
c) Hoàn thành từ 80% đển dưới 90% công việc đạt 40 điểm;
d) Hoàn thành từ 75% đến dưới 80% công việc đạt 30 điểm;
đ) Hoàn thành từ 70% đến dưới 75% công việc đạt 20 điểm;
e) Hoàn thành dưới 70% 0 điểm.
Điều 4. Phân loại
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổng số điểm chính thức từ 90 đến 100 điểm;
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổng số điểm chính thức từ 75 đến dưới 90 điểm;
c) Hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm chính thức từ 50 đến dưới 75 điểm;
d) Không hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm chính thức dưới 50 điểm.
Áp dụng nguyên tắc “7v lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 

50% so lượng lãnh đạo của cơ quan, đơn vị” đối với tất cả những người đang được 
hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định và làm tròn lên là 01.

Trong quý, CBCCVC có bao nhiêu ngày làm việc thực tế, cuối quý sẽ được 
Trưởng các đơn vị xem xét, đánh giá hiệu quả công việc đối với số ngày làm việc thực 
tế đó để làm cơ sở đánh giá quý cho CBCCVC thuộc đơn vị và trình Chánh Văn phòng 
giải quyết chi thu nhập tăng thêm; đối với Ban Tiếp công dân và các đơn vị sự nghiệp 
tiến hành đánh giá CBCCVC hàng quý và gửi kết quả về Phòng Hành chính - Tổ chức 
tống họp và trình Chánh Văn phòng ra quyết định công nhận kết quả thi đua hàng quý.

Điều 5. Trách nhiệm xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống văn bản 
điện tử

1. Các phòng khối nghiên cứu tổng họp phải gắn với trách nhiệm đảm bảo tỷ lệ 
hài lòng của cơ quan, đon vị thuộc Thành phố, người dân và doanh nghiệp đối với thủ 
tục hành chính tại lĩnh vực đơn vị phụ trách, cụ thể:

a) Tỉ lệ hồ sơ xử lý trên phần mềm của phòng từ 98% trở lên (trừ đất đai và đầu 
tư từ 96% trở lên); số lượng CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 100%;

b) Tỉ lệ hồ sơ xử lý trên phần mềm của phòng từ 97% đến 90%; số lượng 
CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90%;

c) Tỉ lệ hồ sơ xử lý trên phần mềm của phòng từ 89% đến 80%; sổ lượng 
CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 80%;

d) Tỉ lệ hồ sơ xử lý trên phần mềm của phòng từ 79% đến 70%; số lượng 
CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 70%;

đ) Tỉ lệ hồ sơ xử lý trên phần mềm của phòng dưới 70%; số lượng CBCCVC 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 60%;

2. Ket quả tự chấm điểm và phân loại của CBCCVC các phòng khối nghiên cứu 
tông họp tại Điều 3, 4 sẽ được xem xét điều chỉnh lại khi xử lý hồ sơ thủ tục hành 
chính trên hệ thống điện tử chưa đảm bảo tỷ lệ hài lòng của cơ quan, đon vị thuộc 
Thành phố, người dân và doanh nghiệp đổi với thủ tục hành chính tại lĩnh vực mình 
phụ trách; Phòng Hành chính - Tổ chức thống kê tỷ lệ hồ sơ công việc tồn gửi Trưởng
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các đơn vị có ý kiến trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng phụ trách xem xét, quyết định 
kết quả đánh giá hàng quý vào ngày 25 tháng cuối quý.

Điều 6. Quy định điểm trừ, hạ loại thi đua và không xét thi đua
1. Điểm trừ:
a) Thực hiện ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức
- Quẹt thẻ vào trễ và về sớm trên 30 phút: - 0,25 điểm/lần
- Không đeo thẻ: - 0,25 điểm/lần
b) Năng lực và kỹ năng
- Đã in và trình văn bản/hồ sơ nhưng không cập nhật (thông tin, file) trên môi 

trường mạng: - 0,25 điểm/lần
- Kèm file dự thảo có lỗi chính tả: - 0,25 điểm/lần
- File kèm chưa là file cuối: - 0,25 điểm/lần
- Văn bản/ Hồ sơ công việc đã phân công xử lý trên phần mềm, đúng nhiệm vụ, 

hết thời hạn xử lý/sau 15 ngày chưa kết thúc trên mạng, không ghi lý do (ghi trong ghi 
chú của công văn đến): - 5 điểm/văn bản/hồ sơ cần xử lý nhưng đã quá hạn 15 ngày mà 
chuyên viên chưa tiến hành xử lý

- Thiếu file tài liệu kèm (lấy từ phần Công văn đến): - 0,25 điểm/lần
- Thiếu cập nhật 01 (một) văn bản chỉ đạo: - 0,25 điểm/1 văn bản chỉ đạo
- Het thời hạn xử lý nhưng chưa được kết thúc mà không có bằng chứng đôn 

đốc, theo dõi (Trong phần mềm có sẵn tính năng: (i) tự động nhắc việc, chuyên viên 
(ii) nhắn tin SMS và (iii) gửi e-mail từ phần mềm đến đơn vị thực hiện): - 0,25 điểm/1 
nội dung theo dõi

- ít sử dụng e-mail công vụ theo Quy định tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND 
ngày 17 tháng 6 năm 2011: - 5 điểm/lần/tháng;

- Sử dụng e-mail khác trong điều kiện có thể sử dụng e-mail công vụ: - 5 
điểm/lần phát hiện;

2. Hạ loại thi đua:
- Quẹt thẻ dùm người khác;
- Không chấp hành sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo đơn vị;
- Có thông báo phê bình, nhắc nhở của Thường trực ủy  ban nhân dân Thành phố, 

Lãnh đạo Văn phòng;
- Trường họp bị cá nhân, tổ chức phản ánh khi đến liên hệ công tác tại đơn vị (không 

có lý do chính đáng)
3. Không xét thi đua: CBCCVC bị kỷ luật trong quý bị từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Mục 2
ĐÁNH GIÁ, XEP LOẠI NĂM

Điều 7. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm hàng năm
Tổng sổ điểm đánh giá hàng năm là 100 điểm (Thang điểm chi tiết đỉnh kèm)
1. v ề  chính trị tư tưởng: 08 điểm.



2. Đạo đức, lối sống: 12 điểm.
3. Tác phong, lề lối làm việc: 20 điểm.
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: 15 điểm
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 40 điểm.
5.1. Đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý:
a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy đinh của pháp luật, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thế được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;
b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả cao;
c) Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị;
d) Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ 

luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình ừạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị;

đ) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, 
tô cáo theo thâm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế 
độ công vụ, công chức tại đơn vị;

e) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị được giao 
quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng 
hóa bằng sản phẩm cụ thể.

5.2. Đối với CBCCVC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
a) Ket quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;
b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ;
c) Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp 

hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
6. Điếm thưởng và trừ: 05 điểm
Cứ 05% công việc được giao hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả cao thì cộng 01 điểm, điểm thưởng không vượt quá 5 điểm;
Cứ 5% công việc được giao hoàn thành không đúng tiến độ hoặc không đảm bảo 

chất lượng thì trừ 01 điểm.
Trưởng phòng, ban, đon vị sự nghiệp trực tiếp đánh giá kết quả công việc của 

CBCCVC trên kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống điện tử, 
Chương trình công việc CBCCVC đã đăng ký để cộng và trừ điểm đối với CBCCVC 
thuộc quyền quản lý.

Điều 8. Cách xếp loại công chức, viên chức, ngưòi lao động
Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành đối với CBCCVC lãnh đạo 

quản lý và CBCCVC theo 01 trong 04 mức sau:
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) CBCCVC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Tổng số điểm được chấm 

theo quy định tại Điều 7 đạt từ 90 điểm đến 100 điểm.
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b) CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Đạt được số điểm quy định tại Điều 
7 và có 100% số CBCCVC của đơn vị được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 
trong đó có ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) CBCCVC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Tổng số điểm được chấm 

theo quy định tại Điều 7 đạt từ 70 điểm đen 89 điêm;
b) CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Đạt được số điểm quy định tại Điều 

7 và có 100% số CBCCVC của đơn vị được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 
trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

3. Hoàn thành nhiệm vụ:
a) CBCCVC không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Tổng số điểm được chấm 

theo quy định tại Điều 7 đạt tò 50 điểm đến 69 điểm;
b) CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Đạt được số điểm quy định tại Điều 7 

và có ít nhât 70% số CBCCVC của đơn vị được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng số điểm được chấm theo quy định tại Điều 

7 đạt dưới 50 điểm hoặc có một trong các tiêu chí sau đây:
a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, 

tự chuyến hóa theo đánh giá của cấp ủy chi bộ đơn vị, Đảng bộ Văn phòng;
b) Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của 

pháp luật, theo kê hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thê được giao chưa bảo đảm tiến 
độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong 
năm đánh giá;

d) CBCCVC thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp có liên quan đến 
tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chưong III
TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIẺM ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI 

CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP THUỘC VĂN PHÒNG 7 7  • • • •

Điều 9. Tiêu chí đánh giá, chắm điểm (Thang điểm chi tiết đính kèm)
1. v ề  chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ 

luật: 40 điểm.
a) Triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, quy đinh của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong đơn vị: 10 điểm;

b) Không đế xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ 
lợi, hách dịch, cửa quyền; cá nhân trong đơn vị không có biểu hiện suy thoái về đạo 
đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa: 10 điểm;

c) Tập the năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm 
vụ; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần trách nhiệm 
và phối họp trong thực hiện nhiệm vụ; có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối 
làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu văn hóa công vụ: 10 điểm;



d) Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan; báo cáo đầy đủ, trung 
thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về nhừng nội dung liên quan đên việc 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 10 điểm.

2. Ket quả thực hiện nhiệm vụ được giao: 60 điếm.
a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kể hoạch đề ra 

hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm 
vụ đạt, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu 
quả cao: 40 điểm;

b) Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị: 05 điểm;

c) Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; không đê xảy ra các vụ, việc vi phạm 
kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị: 05 điểm;

d) Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo theo thâm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế 
độ công vụ, công chức tại đơn vị: 05 điểm;

đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị được giao 
quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng 
hóa bàng sản phẩm cụ thể: 05 điểm.

Điều 10. Cách xếp loại các phòng
Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại, mức độ hoàn thành đối với các đơn vị theo 01 

trong 04 mức sau:
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt được các tiêu chí sau:
a) Đạt số điểm được chấm theo quy định tại Điều 9 từ 90 đến 100 điểm;
b) Không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên;
c) Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó có ít nhất 80%

cá nhân hoàn thành tốt và 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đạt được các tiêu chí sau:
a) Đạt số điểm được chấm theo quy định tại Điều 9 từ 70 đến 89 điểm;
b) Không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên;
c) Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó có ít nhất 70%

cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3. Hoàn thành nhiệm vụ phải đạt được các tiêu chí sau:
a) Đạt số điểm được chấm theo quy định tại Điều 9 từ 50 đến 69 điểm;
b) Không có cá nhân vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;
c) Có ít nhất 70% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
4. Không hoàn thành nhiệm vụ khi có một trong các tiêu chí sau:
a) Đạt sổ điểm được chấm theo quy định tại Điều 9 dưới 50 điểm;
b) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, 

tự chuyển hóa theo đánh giá của Đảng ủy Văn phòng;
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c) Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong 
năm đánh giá;

d) Đơn vị hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; có liên quan đến tham ô, 
tham nhũng, lâng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV
TRÌNH T ự  ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI VÀ HỒ s o  ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Trình tự đánh giá, xếp loại
1. CBCCVC có trách nhiệm làm Phiếu tự đánh giá kết quả công tác theo chức 

trách, nhiệm vụ được giao hàng quý, năm theo mẫu; trình bày báo cáo tự đánh giá kết 
quả công tác tại cuộc họp của đơn vị; các thành viên dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

2. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 
vụ trong năm; căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng quy định tại Quy chế này, ý 
kiến tại cuộc họp và báo cáo nhận xét, đánh giá của cá nhân, tập thể đơn vị để thống 
nhât đánh giá, xếp loại đối với cá nhân của đơn vị mình phụ trách, tổng họp báo cáo, 
đề xuất việc đánh giá, xếp loại với Chánh Văn phòng (thông qua Phòng Hành chính - 
Tổ chức).

3. Chánh Văn phòng trên cơ sở tham khảo đề xuất của các đon vị và ý kiến tại 
cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng (do Chánh Văn phòng triệu 
tập) đê trực tiêp đánh giá, xếp loại các đơn vị và CBCCVC thuộc Văn phòng. Thông 
báo băng văn bản vê kêt quả đánh giá, xêp loại các các đơn vị và CBCCVC của Văn 
phòng. Sau khi nhận được thông báo, nếu không nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại 
chât lượng thì cá nhân, tập thê có quyên kiên nghị với Chánh Văn phòng đê xem xét, 
giải quyết.

4. Riêng Chánh Văn phòng sẽ đề nghị Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố đánh 
giá, xếp loại.

Điều 12. Thòi gian và hồ SO’ đánh giá, xếp loại
1. Đánh giá thi đua quý
Các đơn vị thực hiện và hoàn thành việc đánh giá, phân loại CBCCVC hàng 

quý, gửi hô sơ về Phòng Hành chính - Tổ chức tò ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối 
quý, gồm các bước sau:

a) CBCCVC làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác (theo Mau la, lb);
b) CBCCVC đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp bàng phiếu (theo Mầu 02);
c) Biên bản họp của đơn vị, ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng phụ trách.
Trường họp Chánh Văn phòng thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Chủ 

tịch Uy ban nhân dân Thành phố, Phòng Hành chính - Tổ chức tổng họp, gửi hồ sơ 
đánh giá, phân loại về Sở Nội vụ trước ngày 28 của tháng cuối quý để thẩm định và 
trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định”.

2. Đánh giá thi đua năm
Các đơn vị thực hiện và hoàn thành việc đánh giá, phân loại CBCCVC năm, gửi hồ 

sơ vê Phòng Hành chính - Tổ chức từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 12, gồm các bước sau:
a. Báo cáo của tập thể đơn vị (theo Mầu 03);
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b. Phiếu tự đánh giá, xếp loại của cá nhân (theo Mầu 04, 05, 06);
c. Bảng tự chấm điểm thi đua năm của đơn vị (theo Mầu 07);
d. Bảng tự chấm điểm thi đua năm của cá nhân (theo Mầu 08);
đ. Biên bản họp của đơn vị;
e. Bảng tổng họp kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC (theo Mầu 09).
3. Phòng Hành chính - Tổ chức tổng họp, tham mưu Chánh Văn phòng tổ chức họp 

đánh giá, xểp loại chất lượng CBCCVC; các đon vị thuộc Văn phòng theo thẩm quyền.

Chưong IV 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Quy định này được phổ biến đến các đơn vị và CBCCVC thuộc Văn phòng để 

biết và thực hiện.
2. Phòng Hành chính - Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi kiểm tra đôn 

đốc, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc chưa phù 

họp, các đơn vị, cá nhân phản ánh với Chánh Văn phòng (qua phòng Hành chính - 
Tổ chức) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

VĂN PHÒNG ƯBND THÀNH PHÓ



Mẩu số la

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG I BM) THÀNH PHÓ

BÁO CÁO T ự  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN 
Kỳ đánh giá: Quý_______ /20_____

Ho và tên:...........
Chức vụ:............
Đon vị công tác:

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỀM 
TÓI ĐA

ĐIẺM
ccvc T ự  

CHẤM

ĐIẼM 
THựC TÉ 

ĐẠT 
Đ l/ơ c

GHI
CHỦ

I

Y thức tô chức kỷ luật, phâm chât
đạo đức (ơ  từng tiêu chỉ trừ 01 điểm/lần 
vi phạm. Trường hợp đã trừ hết sổ điểm 
của tiêu chí nhưng tiếp tục vi phạm thì 
trừ bổ sung vào tổng sổ điểm đạt được 
trước khi phân loại).

20

1

Châp hành nghiêm vê thời gian làm 
việc, sử dụne hiệu quả thời gian làm 
việc, dự họp đún2 eiờ, dự Chào cờ, quẹt 
thẻ CBCCVC.

5

2
Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật 

tự hành chính. Nghiêm túc thực hiện công 
việc, nhiệm vụ được giao.

6

3
Thực hiện tôt vê eiao tiêp và ứne xử 

đối với nhân dân; đối với cấp trên, cấp 
dưới và đồng nghiệp.

5

4

Thực hiện nehiêm Quy chê công sở 
và Quy tắc ứns xử của CBCCVC theo 
Quyết định số 67/2017/QĐ-ƯBND ngày 
29 tháng 12 năm 2017 của ủy  ban nhân 
dân Thành phố, cụ thể:

4

a
Thực hiện tôt văn hóa công sở; giao 

tiếp thân thiện, lịch sự, ngôn neữ chuẩn 
mực, rõ ràng.

01

b
Trang phục lịch sự, phù họp với hoàn 

cảnh, tính chất công việc, đúng quy định 
của cơ quan, đơn vị.

01

c
Xây dựng hình ảnh, giữ gìn uy tín cho 

bản thân, cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp. 01

d
Giữ gìn bí mật của cơ quan, đơn vị và 

thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn theo 
quy định.

01



2

n
Năng lực và kỹ năng đôi với công 

chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, 
quản lý

20

1

Có năng lực tập họp cán bộ, công chức, 
viên chức, xây dựne đơn vị/bộ phận đoàn 
kết thốne nhất, không để đơn vị bị phản 
ánh. khiếu nại hoặc có đon thư nạc danh 
phản ánh công tác điều hành, lãnh đạo của 
CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo. quản lý.

01

2

Chỉ đạo, điêu hành, kiêm soát việc 
thực hiện nhiệm vụ của đơn vị/bộ phận 
đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ, 
khôns để nhẳc nhở hoặc bị phê bình 
trong thông báo giao ban Văn phòns, 
thông báo kết luận của Thường trực ủy  
ban nhân dân Thành phố.

02

3

Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh 
đạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm 
vụ được giao, khôns để chậm trễ so với 
thời gian quy định.

02

4

Phôi hợp, tạo lập môi quan hệ tôt với 
cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực 
hiện nhiệm vụ, không được từ chổi phổi 
họp xử lý giải quyết các công việc khác 
do Thường trực ủy  ban nhân dân Thành 
phố, Lãnh đạo Văn phòng phân công

02

5
Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành 

vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả 
so kế hoạch được giao.

08

6 Sáng tạo, cải tiên phương pháp làm 
việc, nâng cao hiệu quả công việc. 05

III

Kêt quả thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ được giao (chỉ điền vào 01 
dòng duy nhất trong số các dòng bên 
dưới)

60

1 Hoàn thành từ 95% đên 100% khôi 
lượng công việc. 60

2 Hoàn thành từ 90% đên dưới 95% 
khối lượng công việc. 50

3 Hoàn thành từ 80% đên dưới 90% 
khối lượng công việc. 40

4 Hoàn thành từ 75% đên dưới 80% 
khối lượng công việc. 30

5 Hoàn thành từ 70% đên dưới 75% 
khối lượng cônR việc. 20

6 Hoàn thành dưới 70% khôi lượng 
côna việc 0

Tông cộng (I+II+III) 100
Sô điêm trừ  bô sung (nêu có)



TỐNG ĐIẺM CHÍNH THỨC (*)
(= Tổng số điểm đạt được - số điểm bị trừ bổ suna)

KÉT QUẢ T ự  PHÂN LOẠI:

Phân loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ

Khung
điểm

Tông sô điêm chính thức
(*)

Kêt quả p
(đánh c

hân loại
ấu X)

Cá nhân 
tự chấm

Người có 
thẩm quyển 

chấm

Cá nhân 
tự xếp 

loại

Người 
có thẩm 
quyền 

xếp loại

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Từ 90 
đến 100

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Từ 75 

đến 
dưới 90

Hoàn thành nhiệm vụ
Từ 50 

đến 
dưới 75

Không hoàn thành nhiệm vụ Dưới 50

ngày ...... tháng........ năm 20....
NGƯỜI T ư  ĐÁNH GIÁ
(Ký tên và ghi rỗ họ tên)

Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYÈN ĐÁNH GIÁ:

ngày.....tháng........ năm 20....
NGƯỜI CÓ THẨM QƯYÈN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



4
Mấu số lb

ỦY BAN NHẢN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHÓ

BÁO CÁO T ự  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN 
Kỳ đánh giá: Quý_______ /20_____

Họ và tên:..........
Chức vụ:............
Đơn vị công tác:

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIẺM 
TÓI ĐA

ĐIẺM
ccvc Tự

CHẤM

ĐIẼM 
THỰC TÉ 

ĐẠT 
ĐỪƠC

GHI
CHỦ

I

Y thức tô chức kỷ luật, phâm chât
đạo đức (Ở từng tiêu chí trừ 01 điểm/lần 
vi phạm. Trường hợp đã trừ hết so điếm 
của tiêu chí nhưng tiếp tục vi phạm thì 
trừ bố sung vào tổng số điểm đạt được 
trước khi phân loại).

20

1

Châp hành nghiêm vê thời gian làm 
việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm 
việc, dự họp đúne giờ, dự Chào cờ, quẹt 
thẻ CBCCVC.

5

2
Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật 

tự hành chính. Nahiêm túc thực hiện công 
việc, nhiệm vụ được giao.

6

3
Thực hiện tôt vê giao tiêp và ứna xử 

đổi với nhân dân; đối với cấp trên, cấp 
dưới và đồng nghiệp.

5

4

Thực hiện nghiêm Quy chê công sở 
và Quy tắc ứng xử của CBCCVC theo 
Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 
29 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố, cụ thể:

4

a
Thực hiện tôt văn hóa công sở; giao 

tiếp thân thiện, lịch sự, ngôn ngừ chuẩn 
mực, rõ ràng.

01

b
Trang phục lịch sự, phù họp với hoàn 

cảnh, tính chất công việc, đúng quy định 
của cơ quan, đơn vị.

01

c
Xây dựng hình ảnh. giữ gìn uy tín cho 

bản thân, cơ quan, đơn vị. đồng nghiệp. 01

d Giữ gìn bí mật của cơ quan, đơn vị và 01



5

thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn theo 
quy định.

II
Năng lực và kỹ năng, đôi với công 

chức, viên chức không giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý

20

1

Chủ động nghiên cứu. cập nhật kịp 
thời các kiến thức pháp luật và chuyên 
môn nghiệp vụ để tham mưu. tổ chức 
thực hiện công việc có chất lượng.

01

2
Chủ động đê xuât tham mưu giải 

quyết công việc đạt hiệu quả theo sự 
phân công của Lãnh đạo đơn vị.

02

3
Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh 

đạo về tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

02

4

Phôi hợp, tạo lập môi quan hệ tôt với 
cá nhân, tổ chức có liên quan trong thực 
hiện nhiệm vụ, không từ chối phổi họp 
xử lý giải quyết các công việc khác do 
Trưởng đơn vị, Lãnh đạo Văn phòng 
eiao (có căn cứ cụ thể)

02

5
Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành 

vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả 
theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

08

6 Sáng tạo, cải tiên phương pháp làm 
việc, nâne cao hiệu quả công việc. 05

III

Kêt quả thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ đưọc giao (chỉ điền vào 01 
dòng duy nhất trong số các dòng bên 
dưới)

60

1 Hoàn thành từ 95% đên 100% khôi 
lượng công việc. 60

2 Hoàn thành từ 90% đên dưới 95% 
khối lượng công việc. 50

3 Hoàn thành từ 80% đên dưới 90% 
khối lượng công việc. 40

4 Hoàn thành từ 75% đên dưới 80% 
khối lượne công việc. 30

5 Hoàn thành từ 70% đên dưới 75% 
khối lượng cône việc. 20

6 Hoàn thành dưới 70% khôi lượng 
cône việc 0

Tông cộng (I+II+III) 100
Sô điêm trừ bô sung (nêu có)

TỐNG ĐIỂM CHÍNH THỨC (*)
(= Tổns số điểm đạt được - số điểm bị trừ bổ sung)

KÉT QUẢ T ự PHÂN LOẠI:
Phân loại mức độ 

hoàn thành nhiêm vu-----------------------------------------* • _

Khung
điểm

Tông sô điêm chính thức
(*)

Kêt quả phân loại
(đánh dấu X)



6

Cá nhân 
tự chấm

Người cỏ 
thẩm quyển 

chẩm

Cả nhân 
tự xếp 

loại

Người 
có thẩm 
quyển 

xếp ¡oại

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Từ 90 
đến 100

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Từ 75 

đến 
dưới 90

Hoàn thành nhiệm vụ
Từ 50 

đến 
dưới 75

Khôna hoàn thành nhiệm vụ Dưới 50

ngày...... tháng........ năm 20....
NGƯỜI T ự  ĐÁNH GIÁ
(Kỷ tên và ghi rõ họ tên)

Ý KIÉN NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QƯYÈN ĐÁNH GIÁ:

ngày .....thảng........ năm 20....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYÈN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Mâu sô 2

Ủ Y  B A N  N H Â N  D Â N  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh pliúc

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP 
Kỳ đánh giá: Quý______ /20_____

Họ và tên ngưòi được đánh giá:...............................................................................
Chức vụ:........................................................................................................................
Đon vị công tác: (phòng, ban...)................................................................................
Mã số CBCCVC:

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM
TÓI
ĐA

ĐLẼM ĐÔNG NGHIỆ 
(40 điểm)

p ĐÁNH GIÁ GHI
CHỦ

A B c D Đ
I Y thức tô chức kỷ luật, phẩm chât đạo đức 20
1 Châp hành nghiêm vê thời gian làm việc 5

2 Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính. Nghiêm túc thực hiện 
công việc, nhiệm vụ được giao 6

i Thực hiện tôt vê giao tiêp và ứng xử đôi với nhân dân; đôi với câp trên, câp 
dưới và đồng nghiệp 5

4

Thực hiện các nội dung khác trong Quy tăc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động làm việc trona các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố được ban hành kèm theo Quyết 
định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố và các quy tắc khác của ngành, lĩnh vực

4

II
Năng lực và kỹ năng
(CBCCVC lựa chọn 01 trong 02 phần A hoặc B theo chức trách, nhiệm vụ) 20

A Đôi với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnli đạo, quản ì ỷ 20



3 Có năng lực tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đơn vị/bộ phận 
đoàn kết, thong nhất

1

4 Chỉ đạo, điều hành, kiểni soát việc thực hiện nhiệm vụ cùa đơn vị/bộ phận 
đảm bảo kịp thời, không bỏ sót nhiệm vụ 2

5 Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo vê tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao

2

6 Phôi hợp, tạo lập môi quan hệ tốt với cá nhân, tố chức có liên quan trong thực 
hiên nhiêm vu

2

7 Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiên độ, có chât lượng và hiệu quả 8
8 Sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc 5
B Đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 20

3 Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các kiên thức pháp luật và chuyên 
môn nghiệp vụ để tham mưu. tổ chức thực hiện công việc có chất lượng 1

4 Chủ động đề xuất tham mưu giải quyết công việc 2

5 Báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh đạo về tình hình, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao

2

6 Phối hợp, tạo lập mối quan hệ tốt với cá nhân, tô chức có liên quan trong thực 
hiên nhiêm vu 2

7 Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiên độ, có chât lượng và hiệu quả 8
8 Sáng tạo, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc 5

TÔNG CỘNG (I+II) 40

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP c ụ  THẺ CỦA ĐÒNG NGHIỆP:

HỌ TÊN ĐÒNG NGHIỆP A B c D Đ

NỘI DUNG GÓP Ỷ

KÝ TÊN

• Đổi với các đơn vị có đông biên chế từ 10 CBCCVC trở lên, sẽ lẩy điểm thống nhất CUCI từng tổ chẩm điểm cho Lãnh đạo đơn vị; đổi với CBCCVC chấm
* điểm cho đồng nghiệp, thì mỗi tô triển khơi chẩm cho đồng nghiệp trong tô.



VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ẩu số 3

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 202...
Sổ: /BC-

BÁO CÁO 
Tống kết hoạt động công tác năm 
và phưong hướng nhiệm vụ năm

Thực hiện Quyết định số ....../QĐ-VP n g à y ...... th á n g .......năm 202... về
Chương trình công tác Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố năm 202.......;
Ke hoạch s ố ....... /KH-VP ngày ..... tháng ..... năm 202.......về triến khai phong trào
thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 202.... ;

Phòng (ban, đơn vị).....báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 202........, cụ

I. KÉT QUẢ THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  NĂM 202.....• • • •

1. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn tại đơn vị

2. Thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị:

3. Công tác tổ chức biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ của phòng:
4. Giải pháp tiêu biểu của lĩnh vực trong năm ....

5. Điến hình tiêu tiêu của đon vị trong năm .....

III. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT:
1. Mặt được:

2. Mặt hạn chế:

3. Kiến nghị:

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  N Ă M ......:

Nơi nhận: LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng HC-TC;
- Lãnh đạo đon vị....;

Lưu ý: kèm theo Báo cáo tóm tắt các nội dung trọng tâm, trọng điểm đã 
hoàn thành theo chỉ đạo của Lãnh đạo ủ y  ban nhân dân Thành phố và Văn 
phòng Úy ban nhân dân Thành phố, nội dung báo cáo tôi đa 2 trang A4 để thực 
hiện Báo cáo tông kết năm của Văn phòng.

thê sau:

- Lưu:



M ẩu số 04

TÊN C ơ  QUAN, TÓ CHỨC, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉƯ ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ~  •  •  •

N ăm ............

Họ và tên:.........................................................................................................................

Chức vụ, chức dan h :......................................................................................................

Cơ quan, tô chức, đơn vị công tác:................................................................................

I. KÉT QUẢ T ự  ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng.......................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:.......................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:.........................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:...............................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý,
phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, 
tiến độ công việc):................................................................................................................

- Năng lực lãnh đạo, quản lý:.........................................................................................

- Năng lực tập hợp, đoàn kết:.........................................................................................

II. T ự  NHẬN XÉT, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, nhược điểm:....................................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:..............................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; 
không hoàn thành nhiệm vụ).

... , ngày....tháng....năm....
NGƯỜI T ự  NHẬN XÉT

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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III. KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN
BỘ (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm 
vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

.... , ngày....tháng....năm....
ĐẠI DIỆN CAP CÓ THẢM QUYÈN

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên)



3
M ẩu số 05

TÊN CO QUAN, TỔ CHỨC, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉƯ ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

N ă m ...............

Họ và tê n : ........................................................................................................

Chức vụ, chức d an h :.....................................................................................

Đơn vị công tá c : .............................................................................................

I. KẾT QUẢ T ự  ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

2. Đạo đức, lối sống:

3. Tác phong, lề lối làm việc:

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung 
công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc 
trực tiêp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản 
lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất 
lượng, tiến độ công việc):

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lực tập họp, đoàn kết:

II. TỤ NHẬN XÉT, XÉP LOẠI CHẨT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
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2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm 
vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

.... , ngày....tháng....năm....
NGƯỜI T ự  NHẬN XÉT

(Kỷ, ghi rỗ họ tên)

III. Ý KIÉN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

.... , ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

IV. KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG CỒNG 
CH Ú C (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

r r r

2. Kêt quả đánh giá, xêp loại chât lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm 
vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

.... , ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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TÊN C ơ  QUAN, TỎ CHỨC, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ẩu số 06

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
N ăm ..........

Họ và tê n : .......................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp :..............................................................................

Đơn vị công tá c : ............................................................................................

I. KÉT QUẢ T ự  ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng:

2. Đạo đức, lối sống:

3. Tác phong, lề lối làm việc:

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung
r r

công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chât lượng, tiên độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc 
trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
7. Ket quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ

trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

II. T ự  NHẬN XÉT, XÉP LOẠI CHẤT LƯỢNG• • 7 • •

r  ?

1. Tự nhận xét ưu, khuyêt điêm:
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2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm 
vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

.... , ngày....tháng....năm....
NGƯỜI T ự  NHẬN XÉT

III. ý  KIÉN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐÓI VỚI CẤP PHÓ CỦA 
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐỚN VỊ s ự  NGHIỆP CÔNG LẬP• • • •

.... , ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

IV. KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN 
CHỨ C (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm 
vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

...... ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYÈN ĐÁNH GIÁ

(Kỷ, ghi rõ họ tên)



M ẩu số 7

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phiic

VĂN PHÒNG I BM) THÀNH PHÓ

BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XÉP LOẠI CÁ NHÂN NĂM

TT Nội dung

Điêm châm

Tối
đa

Tự
chấm

Trirỏng 
đơn vị 
chấm

TỐNG CỘNG 100
1. Chính trị tư tưởng 8

a. Châp hành chủ trương, đường lôi, quy định của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

2

b. Có quan điêm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; 
không dao động trước mọi khó khăn, thách thức 2

c. Đặt lợi ích của Đảng, quôc gia - dân tộc, nhân dân. tập thê lên trên 
lợi ích cá nhân 2

d. Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của 
Đảng

2

2. Đạo đức, lôi sông 12
a. Không tham ô. tham nhũng, tiêu cực, lãns phí, quan liêu, cơ hội, vụ 
lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối 
sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

3

b. Có lôi sông trung thực, khiêm tôn, chân thành, trong sáng, giản dị 3
c. Có tinh thân đoàn kêt, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh 3
d. Không đê người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyên hạn của 
mình để trục lợi 3

3. Tác phong, lê lôi làm việc 20
a. Có trách nhiệm với công việc; năns động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 5

b. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tăc 5
c. Có tinh thân trách nhiệm và phôi họp trong thực hiện nhiệm vụ 5
d. Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lôi làm việc chuẩn 
mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ 5

4. Y thức tô chức kỷ luât 15
a. Châp hành sự phân công của tô chức 3
b. Thực hiện các quy định, quy chê, nội quy của đơn vị nơi công tác 5
c. Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định 2
d. Báo cáo đây đủ, trung thực, cung câp thông tin chính xác, khách quan 
về những nội duns liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ 
được giao và hoạt động của đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu

5

5. Kêt quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đưọc giao 40
Dành cho CBCCVC lãnh đạo quản lý 40
a. Kêt quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định cùa pháp luật, theo kê 20



2

hoạch đê ra hoặc theo công việc cụ thê được giao; khôi lượng, tiên độ, 
chất lượng thực hiện nhiệm vụ (căn cứ két quả đánh giả thỉ đua 4 quỷ 
trong năm)
b. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đảm bảo chât lượng, đúng 
tiến đô 10

c. Quán triệt, thê chê hóa và thực hiện chủ trương, đường lôi của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị 3

d. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; khône đê xảy ra các vụ, việc 
vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố 
cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi đơn vị

3

đ. Lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức kiêm tra, thanh tra, giám sát, giải quyêt 
khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện côna tác cải cách 
hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại đơn vị

2

đ) Xây dựng chương trình, kê hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị 
được eiao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bàng sản phẩm cụ thể

2

Dành cho CBCCVC 40
a. Kêt quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kê 
hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, 
chất lượng thực hiện nhiệm vụ (căn cứ kết quả đánh giả thỉ đua 4 quỷ 
trong năm)

30

b. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đảm bảo chât lượng, đúng 
tiến đô

10

c. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đôi với những vị trí tiêp 
xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết cône việc của người dân và 
doanh nghiệp: 10 điểm.

10

6. Điêm thưỏng và trừ: 05
+ Cứ 5% công việc được giao hoàn thành chât lượng, vượt tiên độ thì 
cộng 01 điểm. 05

+ Cứ 5% công việc được siao thực hiện không đảm bảo chât lượng 
hoặc không đúng tiến độ thì trừ 01 điểm. -05



3 M ẩu số 8

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

VĂN PHÒNG I BM) THÀNH PHÓ

BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI PHÒNG, BAN,
ĐƠN VỊ S ự  NGHIỆP THUỘC VẢN PHÒNG NĂM ______• • • • —

TT Nội dung

Điêm c lâm

Tối đa Tự
chấm

Lãnh đạo 
Văn phòng 
phụ trách 

chấm
TỎNG CỘNG 100

1. Chính trị tư tưỏiig, đạo đức, lôi sông, lê lôi làm việc, ý thức 
tổ chức kỷ luật 40

a. Triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lôi, quy định của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nsuyên tắc tổ 
chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự 
phê bình và phê bình trong đơn vị

10

b. Không đê xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, 
quan liêu, cơ hội, vụ lợi. hách dịch, cửa quyền; cá nhân trong 
phòng, đơn vị không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối 
sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

10

c. Tập thê năns động, sáng tạo, dám nshĩ, dám làm, linh hoạt 
trong thực hiện nhiệm vụ; có phươna pháp làm việc khoa học, 
dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần trách nhiệm và phối hợp 
trong thực hiện nhiệm vụ; có thái độ đúng mực và phong cách 
ứng xử, lề lối làm việc chuân mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa 
công vụ

10

d. Thực hiện các quy định, quy chê, nội quy của cơ quan; báo 
cáo đầy đủ, truns thực, cung cấp thông tin chính xác, khách 
quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức 
trách, nhiệm vụ được giao

10

2. Kêt quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 60
a. Kêt quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo 
kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối 
lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ đạt, hoàn thành 
100% nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ

40

b. Quán triệt, thê chê hóa và thực hiện chủ trương, đường lôi 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị 
Cứ mỗi cá nhân vi phạm trừ 02 điểm/o 1 lồi

5

c. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; khône đê xảy ra các 
vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình 
trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí trong phạm vi đơn vị

5



4

Cứ môi cá nhân vi phạm trừ 02 điêm/01 lôi
d. Lãnh đạo, chỉ đạo, tô chức kiêm tra, thanh tra, giám sát, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện 
côn2 tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công 
chức tai đơn vi

5

đ. Xây dựng chươns trình, kê hoạch hoạt động hàng năm của 
đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bàng sản phẩm 
cụ thể

5



Mầu số 9

VĂN PHÒNG UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị................................
Thành pho Hồ Chí Minh, ngày thảng năm 202....

BẢNG TỐNG HỢP KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI NĂM 202

Kết quả đánh giá, phân loại năm 2020

STT Họ và tên Hoàn thành 
Xuất sắc 
nhiệm vụ

Hoàn
thành

tốt
nhiệm

vụ

Hoàn thành 
nhiệm vụ

Không
hoàn
thành
nhiệm

vụ

Ghi chú

1

2

3

4
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