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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

QUY ĐỊNH
Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam 
(Ban hành kèm theo Quyết định #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu
1. Đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức; viết tắt là CBCCVC) 
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCCVC, phát huy vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, quản lý; siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong CBCCVC.

2. Chuẩn hóa và xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp; nâng cao ý 
thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực thi công vụ của CBCCVC, tạo môi trường 
sáng tạo, đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

3. Thông qua đánh giá, xếp loại CBCCVC để biểu dương, khen thưởng 
CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là căn cứ đề đánh giá, xếp 
loại CBCCVC và đảng viên hằng năm; là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề 
bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với CBCCVC theo quy định 
và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

4. Phải thực hiện đồng bộ quy trình đánh giá CBCCVC từ khâu cơ quan, 
đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm, đảm 
bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch công tác 
hằng tháng và lịch công tác hằng tuần, cập nhật đầy đủ các công việc đột xuất, 
phát sinh, trình lãnh đạo trực tiếp phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

5. Việc đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với CBCCVC phải thực hiện theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất 
và đúng trình tự quy định. Phải thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục và lượng hóa 
được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng CBCCVC gắn với kết quả công tác của 
từng bộ phận, cơ quan, đơn vị (trên cơ sở phân tích khối lượng và tính chất, mức 
độ của công việc). 
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6. Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ gắn với tiêu chuẩn khung năng lực vị 
trí việc làm của đội ngũ CBCCVC làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại 
CBCCVC. 

7. Việc thực hiện đánh giá, xếp loại CBCCVC phải thực hiện đồng bộ, 
thống nhất. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng
a) Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
UBND tỉnh. 

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố.
c) UBND xã, phường, thị trấn.
(sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã)
2. Đối tượng áp dụng
a) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này. Người đứng 
đầu các đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này không thực hiện việc đánh giá, xếp loại 
chất lượng theo Quy định này. 

b) Viên chức, người lao động trong lĩnh vực y tế, giáo dục không thực hiện 
việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại
1. Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, chính xác đúng 

thẩm quyền quản lý CBCCVC, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, không 
nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

2. Trọng tâm và trọng số điểm được đặt vào việc đánh giá theo nhiệm vụ 
được giao của CBCCVC và các sản phẩm đầu ra cụ thể tương ứng, thể hiện ở việc 
cụ thể hóa các tiêu chí “Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao” và 
“Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ 
trách” đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Mức xếp loại chất lượng 
của người đứng đầu không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị trực tiếp phụ trách.

3. CBCCVC có thời gian làm việc thực tế dưới ½ thời gian làm việc theo 
quy định trong tháng (trừ trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ, tham 
gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung) thì không thực hiện đánh giá cho tháng 
đó nhưng vẫn thực hiện việc kiểm điểm thời gian công tác trong tháng. CBCCVC 
này không tham gia nhận xét, góp ý cho những người khác.

CBCCVC nghỉ không làm việc theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp 
nghỉ thai sản, nghỉ phép theo chế độ, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập 
trung) từ ¼ đến dưới ½ thời gian làm việc trở lên trong tháng thì vẫn thực hiện 
đánh giá nhưng không được xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Riêng 
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các trường hợp trong thời gian nghỉ vẫn đảm bảo hoàn thành công việc được giao 
thì căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ để xem xét xếp loại không cao hơn mức 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Kết quả công việc của CBCCVC được theo dõi từng tháng để làm cơ sở 
cho việc đánh giá và xếp loại chất lượng CBCCVC, xếp loại chất lượng đảng viên 
hàng năm. Kết quả đánh giá công việc cuối năm là cơ sở chính, kết hợp với tiêu 
chí riêng của từng cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện xếp loại chất lượng 
CBCCVC hàng năm.

Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại 
1. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chức trách, nhiệm 

vụ được giao.
2. Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt.
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC theo kế hoạch, chương trình 

công tác trong tháng hoặc quý và nhiệm vụ đột xuất được giao thể hiện thông 
qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý phải gắn 
với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 
Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo 
từng tháng, trong đó phân công cụ thể từng người (chủ trì, tham mưu, phối hợp), 
cụ thể công việc, tiến độ phải thực hiện, mức độ phức tạp của công việc.

4. Kết quả theo dõi, đánh giá của lãnh đạo và kiểm tra, giám sát của cơ quan 
chức năng, phản ánh của các tổ chức, cá nhân đối với công chức trong thực thi 
nhiệm vụ.

Điều 5. Chu kỳ thực hiện đánh giá, xếp loại
Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo mô hình đánh giá 

kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
UBND tỉnh Quảng Nam được thực hiện hằng tháng. 

Chương II
TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tiêu chí đánh giá, xếp loại
1. Có 03 (ba) nhóm tiêu chí chính được áp dụng để đánh giá CBCCVC:
a) “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)”.
Riêng CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá các tiêu 

chí gồm: “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 và năng lực tập hợp, 
đoàn kết CBCCVC”.

b) Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.
c) Tác phong, lề lối làm việc.
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Riêng CBCCVC tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của 
người dân và doanh nghiệp được đánh giá tiêu chí “thái độ phục vụ Nhân dân, 
doanh nghiệp”.

2. Các tiêu chí đánh giá được quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật 
Viên chức và Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị quản lý CBCCVC hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị sử dụng CBCCVC xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với đặc thù 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Tiêu chí đánh giá phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc 
làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo tháng; căn cứ 
để xác định tỷ lệ % mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh 
giá và xếp loại chất lượng CBCCVC, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công 
việc của CBCCVC đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị.

3. Đối với tiêu chí dành riêng cho cơ quan, đơn vị (trọng số chuyên cần) 
giao cho đơn vị tự quy định mức điểm trừ đối với số ngày nghỉ nhằm đảm bảo 
phù hợp với yêu cầu quản trị của từng cơ quan, đơn vị.

4. Đối với tiêu chí điểm liệt, điểm thưởng được quy định cụ thể tại biểu 
mẫu đánh giá và giao cho cơ quan, đơn vị bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với 
yêu cầu quản trị của từng cơ quan, đơn vị.

Điều 7. Nội dung đánh giá, xếp loại
CBCCVC thực hiện nội dung đánh giá hàng tháng theo Phụ lục I, II, III, IV 

kèm theo tương ứng với các nhiệm vụ, tiêu chuẩn được phân công, theo đặc thù 
công việc của từng vị trí, chức danh. Các mẫu đánh giá sẽ được hỗ trợ thông qua 
phần mềm đánh giá kết quả làm việc.

1. Phụ lục I: Tiêu chí, điểm đánh giá dành cho CBCCVC hỗ trợ, phục vụ: 
chuyên viên, nhân viên công tác tại văn phòng, phụ trách về tin học, kế toán, thủ 
quỹ, văn thư, bảo vệ, lái xe, lễ tân, phục vụ…

2. Phụ lục II: Tiêu chí, điểm đánh giá dành cho CBCCVC tham mưu, tổng 
hợp: chuyên viên, phó trưởng phòng làm việc tại các phòng/bộ phận chuyên môn, 
nghiệp vụ;

3. Phụ lục III: Tiêu chí, điểm đánh giá dành cho CBCCVC lãnh đạo, quản 
lý (cấp trưởng phòng và tương đương): trong một số trường hợp, phó trưởng 
phòng (tương đương) được giao phụ trách phòng hoặc quyền trưởng phòng có thể 
được áp dụng tiêu chí và quy trình đánh giá như trưởng phòng;

4. Phụ lục IV: Tiêu chí, điểm đánh giá dành cho phó giám đốc sở, ban, 
ngành và tương đương.
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Điều 8. Khung thời gian thực hiện đánh giá, xếp loại
Tùy theo điều kiện cụ thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quy 

định khung thời gian đánh giá phù hợp nhưng quy trình đánh giá phải kết thúc 
trước ngày 10 của tháng sau, trong đó: 

- Tự đánh giá: Từ 03 (ba) đến 04 (bốn) ngày trước khi tập thể góp ý;
- Đánh giá chéo và cấp trên trực tiếp đánh giá: Từ 02 (hai) đến 03 (ba) ngày 

trước.
- Người đứng đầu hoặc Hội đồng đánh giá quyết định kết quả đánh giá cuối 

cùng: Từ 02 (hai) đến 03 (ba) ngày.
Riêng quy trình đánh giá của tháng 11 được kết hợp với tháng 12 và phải 

hoàn thành trước ngày 15 tháng 12.
Điều 9. Quy trình, trách nhiệm đánh giá, xếp loại  
1. Quy trình đánh giá chung
a) Mỗi CBCCVC tự đánh giá kết quả công việc của bản thân.
b) Từng cá nhân trong đơn vị (tập thể phòng/bộ phận) góp ý cho nhau (chỉ 

đánh giá tiêu chí “Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật” 
và “Tác phong, lề lối làm việc”).

c) Cấp trên trực tiếp đánh giá (đánh giá toàn bộ các tiêu chí). 
d) Thủ trưởng đơn vị là người quyết định cuối cùng về kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng CBCCVC. 
2. Trình tự và trách nhiệm đánh giá
a) Bước 1: Tự đánh giá 
- CBCCVC liệt kê kết quả công việc đã tiến hành từng tháng, thể hiện 

được số lượng, khối lượng, tính chất công việc (chủ trì/ phối hợp) và theo mức 
độ công việc (bình thường, phức tạp, rất phức tạp), tỷ trọng thời gian thực hiện 
công việc này.

- Thực hiện đánh giá kết quả công việc theo từng tiêu chí tại các biểu mẫu 
đánh giá. 

(Điểm số tự chấm của CBCCVC làm cơ sở tham khảo để cấp trên trực tiếp 
và đồng nghiệp xem xét, đánh giá)

b) Bước 2: Đánh giá chéo của đồng nghiệp
- Từng cá nhân trong đơn vị (tập thể phòng/bộ phận) góp ý cho nhau.
- Chỉ đánh giá thang điểm ở tiêu chí “Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, 

ý thức tổ chức kỷ luật” và “Tác phong, lề lối làm việc”.
c) Bước 3: Đánh giá của cấp trên
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Cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc thì đồng thời thực hiện 
nhận xét, đánh giá, cho điểm theo thang điểm:

- Giám đốc Sở (tương đương), Chủ tịch UBND cấp huyện đánh giá kết quả 
làm việc của cấp phó và trưởng phòng (tương đương) hoặc ủy quyền cho cấp phó 
đánh giá kết quả làm việc của trưởng phòng (tương đương) theo lĩnh vực được 
phân công phụ trách.

- Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá kết quả làm việc của cấp phó và công 
chức xã hoặc ủy quyền cho cấp phó đánh giá kết quả làm việc của công chức cấp 
xã theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trưởng phòng (tương đương) đánh giá kết quả làm việc của phó trưởng 
phòng và CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý. 

Đối với phó trưởng phòng phụ trách (tương đương) áp dụng tiêu chí đánh 
giá của trưởng phòng (tương đương) sẽ do Giám đốc (tương đương) hoặc Phó 
Giám đốc (tương đương) đánh giá và thực hiện đánh giá CBCCVC thuộc thẩm 
quyền quản lý.

d) Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ
CBCCVC phụ trách công tác đánh giá chuẩn bị hồ sơ để thủ trưởng đơn vị 

quyết định. Trong đó chuẩn bị hồ sơ xét xuất sắc gồm danh sách những người trên 
90 điểm (xuất sắc) và danh sách những người được đưa vào để xét xuất sắc (từ 85 
điểm trở lên và có điểm thưởng công việc) hoặc danh sách theo quy chế đánh giá 
của cơ quan, đơn vị.

đ) Bước 5: Quyết định kết quả đánh giá
- Thủ trưởng đơn vị quyết định về điểm số, kết quả đánh giá CBCCVC 

trên cơ sở tham khảo điểm đánh giá của CBCCVC và danh sách công việc được 
điểm thưởng.

- Nếu phòng, bộ phận đạt kết quả xuất sắc thì thủ trưởng đơn vị sẽ quyết 
định bổ sung điểm thưởng về năng lực lãnh đạo, điều hành đối với lãnh đạo 
phòng, bộ phận.

- Thủ trưởng đơn vị có thể thành lập Hội đồng đánh giá bao gồm: tập thể 
lãnh đạo đơn vị, công đoàn, đoàn thanh niên để tham khảo ý kiến trước khi đưa 
ra quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC.

e) Bước 6: Công khai kết quả
- Kết quả đánh giá công việc sẽ được thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét 

quyết định và thông báo đến tất cả CBCCVC.
- Cơ quan, đơn vị quy định việc CBCCVC được xem kết quả đánh giá của 

cấp trên trực tiếp.
g) Giải quyết kiến nghị
Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, trường 

hợp CBCCVC không nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng thì có 
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quyền kiến nghị. Việc giải quyết kiến nghị do người có thẩm quyền đánh giá, xếp 
loại giải quyết.

Điều 10. Thang điểm đánh giá, xếp loại 
1. Mẫu CBCCVC hỗ trợ, phục vụ
a) A. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (70 điểm)
- Hiệu quả công việc (45 điểm)
- Thời gian thực hiện (25 điểm)
b) B. Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật (10 điểm)
c) C. Tác phong, lề lối làm việc (20 điểm)
2. Mẫu CBCCVC tham mưu, tổng hợp
a) A. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (70 điểm)
- Hiệu quả công việc (50 điểm)
- Thời gian thực hiện (20 điểm)
b) B. Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật (10 điểm)
c) C. Tác phong, lề lối làm việc (20 điểm)
3. Mẫu trưởng phòng (tương đương)
a) A. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (70 điểm)
- Hiệu quả công việc (45 điểm)
- Thời gian thực hiện (13 điểm)
- Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết CBCCVC; kết quả 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý (12 điểm)
b) B. Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật (10 điểm)
c) C. Tác phong, lề lối làm việc (20 điểm)
4. Mẫu phó giám đốc (tương đương)
a) A. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (70 điểm)
- Hiệu quả công việc (35 điểm)
- Thời gian thực hiện (10 điểm)
- Năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết CBCCVC; kết quả 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý (25 điểm)
b) B. Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật (10 điểm)
c) C. Tác phong, lề lối làm việc (20 điểm)
Thang điểm trong quy định là thang điểm tối đa, tùy thuộc vào kết quả, hiệu 

quả công việc để CBCCVC đánh giá, cho điểm.
Điều 11. Mức xếp loại chất lượng CBCCVC
Kết quả xếp loại chất lượng CBCCVC được phân thành 04 mức sau:
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1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Từ 90 (chín mươi) điểm trở lên và một 
số tiêu chí bắt buộc hoặc từ 85 (tám mươi lăm) điểm trở lên, có điểm thưởng công 
việc và một số tiêu chí bắt buộc;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 80 (tám mươi) điểm đến dưới 90 (chín 
mươi) điểm và một số tiêu chí bắt buộc;

3. Hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 (năm mươi) điểm đến dưới 80 (tám mươi) 
điểm;

4. Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 (năm mươi) điểm.
Cơ quan, đơn vị căn cứ vào tính chất đặc thù của đơn vị để quy định tiêu 

chí bổ sung.
Điều 12. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại 
1. Cơ quan, đơn vị thông báo đến CBCCVC kết quả đánh giá tháng, năm 

và có biện pháp niêm yết công khai nội dung (bảng thông báo, hệ thống trao đổi 
nội bộ của đơn vị).

2. Sau khi có ý kiến của quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 
thông báo kết quả phân loại công khai đến CBCCVC trong cơ quan, đơn vị mình.

Điều 13. Nguyên tắc xếp loại chất lượng CBCCVC hàng năm căn cứ 
vào kết quả đánh giá hàng tháng

1. Việc xếp loại chất lượng CBCCVC hàng năm căn cứ  kết quả đánh giá 
hàng tháng, kết hợp với các tiêu chí riêng của từng đơn vị theo đặc thù, quy định 
của ngành, đơn vị, địa phương (nếu có).

2. Điểm trung bình xếp loại chất lượng cả năm sẽ được tính toán trên cơ sở 
tính trung bình cộng số tháng có đánh giá trong năm của CBCCVC. Trường hợp 
CBCCVC không đánh giá tháng (trừ trường hợp nghỉ thai sản, tham gia các lớp 
đào tạo, bồi dưỡng tập trung) thì bị trừ điểm trung bình xếp loại chất lượng cả 
năm; số điểm trừ do cơ quan, đơn vị quy định.

3. Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền quyết định cuối cùng căn cứ trên điểm 
trung bình và danh sách các công việc nổi trội, tiêu biểu mà CBCCVC được ghi 
nhận thông qua đánh giá kết quả công việc hàng tháng.

Điều 14. Sử dụng kết quả đánh giá hàng tháng để đánh giá, xếp loại 
chất lượng CBCCVC cuối năm

1. Tiêu chí để xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
a) Tiêu chí bắt buộc
CBCCVC được đưa vào danh sách để được xem xét, xếp loại chất lượng 

CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đạt tất cả các tiêu chí sau:
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch 

đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu 
quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. 
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- Đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn 
thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn 
thành vượt mức và 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, 
quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% 
hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Thời gian nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật dưới 
03 (ba) tháng.

b) Tiêu chí bổ sung
 CBCCVC phải đạt một trong các tiêu chí sau đây:
- Có điểm trung bình cả năm từ 85 (tám mươi lăm) điểm trở lên.
- Có từ 03 (ba) tháng trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm (xếp 

loại xuất sắc).
- Nằm trong nhóm 20% (hai mươi phần trăm) CBCCVC có tổng điểm trung 

bình cao nhất trong năm.
- CBCCVC lãnh đạo quản lý có điểm thưởng về lãnh đạo, quản lý trong 

năm.
Việc quy định tiêu chí bổ sung và các tiêu chí khác do cơ quan, đơn vị quy 

định căn cứ vào tính chất đặc thù của đơn vị.
 Ngoài ra, cơ quan, đơn vị xem xét không đưa vào danh sách để được xét 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu CBCCVC thuộc một trong các trường hợp sau: 
có 01 (một) tháng không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có 02 (hai) tháng hoàn thành 
nhiệm vụ. 

2. Tiêu chí để xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ
a) Tiêu chí bắt buộc
CBCCVC được đưa vào danh sách để được xem xét, xếp loại chất lượng 

CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đạt tất cả các tiêu chí sau:
- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch 

đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu 
quả.

- Đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn 
thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, 
bảo đảm chất lượng và 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ 
trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Thời gian nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật dưới 
03 (ba) tháng.

- Có điểm trung bình cả năm từ 80 (tám mươi) điểm trở lên.
b) Tiêu chí bổ sung
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CBCCVC phải có số tháng hoàn thành nhiệm vụ trở xuống ít hơn 03 (ba) 
tháng.

Việc quy định tiêu chí bổ sung và các tiêu chí khác do cơ quan, đơn vị quy 
định căn cứ vào tính chất đặc thù của đơn vị.

3. Tiêu chí để xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ
CBCCVC được đưa vào danh sách để được xem xét, công nhận hoàn thành 

nhiệm vụ phải đạt các tiêu chí sau:
a) Tiêu chí bắt buộc
- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, 

theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong 
đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả 
thấp. 

- Đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý: Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn 
thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ và có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ 
trở lên.

- Có điểm trung bình cả năm từ 50 (năm mươi) điểm đến dưới 80 (tám mươi) 
điểm.

b) Tiêu chí bổ sung
CBCCVC có từ 03 (ba) tháng trở lên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hoặc có 

02 (hai) tháng đến 03 (ba) tháng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. 
Việc quy định tiêu chí bổ sung do cơ quan, đơn vị quy định căn cứ vào tính 

chất đặc thù của đơn vị.
4. Tiêu chí để xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ
CBCCVC bị đưa vào danh sách xem xét, xếp loại chất lượng CBCCVC 

không hoàn thành nhiệm vụ nếu có các tiêu chí sau:
a) Tiêu chí bắt buộc
- Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn 

biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
- Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của 

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

- Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật 
trong năm đánh giá.

- Ngoài các tiêu chí trên, đối với CBCCVC lãnh đạo, quản lý: 
+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn 

thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;
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+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên 
quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Có điểm trung bình cả năm dưới 50 (năm mươi) điểm.
b) Tiêu chí bổ sung 
CBCCVC có trên 03 (ba) tháng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (đối 

với đánh giá theo tháng).
Việc quy định tiêu chí bổ sung và các tiêu chí khác do cơ quan, đơn vị quy 

định căn cứ vào tính chất đặc thù của đơn vị.
Điều 15. Quy trình xếp loại chất lượng hàng năm đối với CBCCVC 
1. Đơn vị hoàn thành quy trình đánh giá tháng 11 kết hợp với tháng 12 của 

năm trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
2. Trình tự đánh giá được thực hiện theo Điều 18 Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 
bộ, công chức, viên chức; 

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định xếp loại chất lượng 
CBCCVC trên cơ sở tham khảo danh sách CBCCVC được phân loại thành các 
nhóm theo các tiêu chí ở trên và biên bản họp đánh giá cuối năm. Trong trường 
hợp có tổ chức họp Hội đồng đánh giá, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thể 
thực hiện đánh giá năm ngay sau khi Hội đồng đánh giá tháng 12.

Điều 16. Sử dụng kết quả đánh giá cho công tác thi đua, khen thưởng
1. Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC là cơ sở để thực hiện bình 

xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Cụ thể, CBCCVC được phân 
loại xuất sắc sẽ được ưu tiên trong bình xét các danh hiệu cao hơn (cấp trung 
ương, tỉnh...).

2. Bình xét, xếp loại sáng kiến, cải tiến
a) Các công việc được đánh giá nổi trội, xuất sắc của các cá nhân trong năm 

làm việc (có điểm thưởng) sẽ là cơ sở để bình xét, xếp hạng sáng kiến, cải tiến 
trong năm của đơn vị, đảm bảo tính kế thừa giữa các dữ liệu từ việc đánh giá 
CBCCVC hàng tháng.

b) Hội đồng khoa học/sáng kiến cấp cơ sở có quyền quyết định bổ sung các 
công việc mang tính chất nổi trội của CBCCVC nhưng không được lãnh đạo cấp 
trên trực tiếp của CBCCVC đó ghi nhận nhằm đảm bảo công bằng trong quá trình 
đánh giá. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản thi hành
Việc thực hiện đánh giá kết quả làm việc sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ 

Quý IV năm 2022 và chính thức thực hiện việc đánh giá từ tháng 01 năm 2023.
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Điều 18. Sử dụng phần mềm trong đánh giá, xếp loại 
Thống nhất xây dựng và sử dụng đồng bộ Phần mềm thực hiện việc đánh 

giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam 
theo quy định này. 

Điều 19. Chế tài trong đánh giá, xếp loại 
1. Cá nhân bị điểm trừ nếu chậm hoàn thành tự đánh giá theo thời gian quy 

định.
Từng cơ quan, đơn vị căn cứ vào tính chất đặc thù của mình để quy định 

điểm trừ cụ thể. Nếu cá nhân không tự đánh giá kết quả công việc của bản thân 
thì kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của tháng đó cao nhất là mức hoàn thành 
nhiệm vụ.

2. Cho điểm trừ đối với cơ quan thực hiện đánh giá chậm hoặc không thực 
hiện đánh giá và cho điểm cộng đối với cơ quan thực hiện đánh giá nghiêm túc, 
đúng thời gian quy định khi bình xét thi đua của Khối thi đua các sở, ban, ngành 
hoặc Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố.

3. Việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng của CBCCVC 
là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC đối với người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị.

Điều 20. Trách nhiệm triển khai
1. Sở Nội vụ
a) Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, 

đơn vị triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC hàng tháng.
b) Điều chỉnh biểu mẫu đánh giá nhằm phù hợp với thực tế và góp ý của 

các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai.
c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thực 

hiện xây dựng phần mềm đánh giá kết quả làm việc. Triển khai, hướng dẫn cụ thể 
nội dung các bước thực hiện, quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông 
a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai 

phần mềm đánh giá kết quả làm việc.
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND 

tỉnh điều chỉnh các tính năng; đôn đốc các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả, 
chất lượng sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành, phần mềm 
Một cửa điện tử… để kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu vào Phần mềm đánh giá, 
xếp loại chất lượng CBCCVC.

3. Các Sở ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã 
Căn cứ điều kiện cụ thể, tính chất đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương 

và tính đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ của một số đối tượng CBCCVC để ban 
hành Quy chế đánh giá phù hợp, nội dung Quy chế phải xác định rõ: 
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a) Đối tượng đánh giá theo mô hình đánh giá kết quả làm việc được quy 
định tại Điều 2 Quy định này. 

Thủ trưởng đơn vị, địa phương quyết định việc thực hiện quy định giá hằng 
tháng đối với một số đối tượng là công chức, viên chức, người lao động tham mưu 
thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc thù riêng; công chức không trực tiếp làm việc 
tại trụ sở cơ quan… phù hợp với thực tế.

b) Thời điểm đánh giá CBCCVC theo mô hình đánh giá kết quả làm việc 
thực hiện hàng tháng và khung thời gian thực hiện đánh giá hàng tháng theo quy 
định tại Điều 8 Quy định này. 

c) Sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá chất lượng, 
hiệu quả, tiêu chí điểm thưởng, điểm trừ, điểm liệt; căn cứ để xác định tỷ lệ % 
mức độ hoàn thành công việc; các tiêu chí thành phần để đánh giá và xếp loại chất 
lượng CBCCVC, trong đó có tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của CBCCVC 
đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 
quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này. 

d) Quy định việc thành lập Hội đồng đánh giá tại điểm đ khoản 2 Điều 9 
Quy định này và quy định việc công khai kết quả đánh giá của cấp trên trực tiếp 
tại điểm e khoản 2 Điều 9 Quy định này.

đ) Mức xếp loại chất lượng CBCCVC hàng tháng theo quy định tại Điều 
11 Quy định này.

e) Tiêu chí bị điểm trừ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định này.
g) Tiêu chí bổ sung và các tiêu chí khác khi đánh giá, xếp loại chất lượng 

hàng năm của CBCCVC theo quy định tại Điều 14 Quy định này.
Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để 
theo dõi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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