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HƯỚNG DẪN 
Về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ,  

công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018 
 

 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 283/HD-SNV ngày 29/11/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn về việc tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 

công chức cấp xã năm 2018; 

Căn cứ Quy định số 415-QĐi/TU, ngày 30/5/2018 của Thành ủy Lạng Sơn  Về 

phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành 

ủy Lạng Sơn về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ 

chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (sau đây gọi 

tắt là Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy); 

 UBND thành phố hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

trường học; các Hội được giao biên chế; UBND các phường, xã (sau đây gọi tắt là 

các đơn vị) thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 

công chức cấp xã năm 2018 như sau: 

I. THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 
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1. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét 

thi đua, khen thưởng.  

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo: Thống nhất thực hiện đánh giá và phân loại theo năm học. 

3. Tại thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động có mặt tại đơn vị nào thì thực hiện đánh giá, phân loại tại đơn vị đó. 

4. Cơ sở để xem xét, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động dựa trên kết quả công tác từ ngày 01 tháng 01 của năm đánh giá 

đến thời điểm xem xét, đánh giá, phân loại. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

1. Đối với tập thể lãnh đạo quản lý 

1.1. Đối tượng 

- Tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Tập thể lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND thành phố; các Hội được giao biên chế; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Tập thể lãnh đạo các trường học công lập trực thuộc. 

1.2. Nơi kiểm điểm; nội dung kiểm điểm; các bước tiến hành; đánh giá, 

xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý các cấp 

Thực hiện theo các quy định tại Mục A, Phần II, Hướng dẫn số 14-HD/TU, 

ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy.  

Riêng đối với các trường học công lập trực thuộc: Đối với nội dung “các chủ 

thể có liên quan tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý” 

thực hiện như sau: 

- Ở cấp trên: Tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Ủy ban 

nhân dân các phường, xã; 

- Ở cùng cấp: Tập thể lãnh đạo các trường học công lập trong cùng cấp học; 

- Ở cấp dưới: Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, hành chính. 

Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Phòng GD&ĐT chủ trì việc lấy ý kiến 

tham gia đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo các đơn vị trường học và nộp hồ sơ 

(qua phòng Nội vụ) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định 

phân loại chất lượng tập thể lãnh đạo các đơn vị trường học công lập. 

1.3. Hồ sơ 

Thành phần hồ sơ tập thể lãnh đạo thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 

14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy và nộp 01 bộ hồ sơ về 

UBND thành phố (qua phòng Nội vụ).  

 - Các trường học công lập nộp cho phòng GD&ĐT thành phố xem xét, dự 

kiến đánh giá, xếp loại và tổng hợp nộp về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) 

để trình UBND thành phố xem xét, quyết định đánh giá, phân loại. 
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2. Đối với cá nhân lãnh đạo quản lý 

2.1. Đối tượng 

2.1.1. Đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 

Các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quy 

định tại Quyết định số 1210-QĐ/TU ngày 13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ 

ứng cử thực hiện tổ chức đánh giá, xếp loại theo quy định tại: 

- Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

- Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy. 

2.1.2. Đối tượng diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý gồm: 

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn; 

- Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND 

các phường, xã. 

Thực hiện tổ chức đánh giá, xếp loại theo quy định tại Mục A, Phần II, 

Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy.  

2.1.3. Đối tượng diện Thường trực Thành ủy quản lý gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã 

hội phường, xã;  

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học công lập. 

Thực hiện tổ chức đánh giá, xếp loại theo quy định tại Mục A, Phần II, 

Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy.  

2.2. Hồ sơ  

Thành phần hồ sơ cá nhân thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 14-

HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy và nộp 01 bộ hồ sơ về UBND 

thành phố (qua phòng Nội vụ).  

3. Đối với công chức, viên chức và người lao động hợp đồng không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý 

 3. 1. Đối tượng 

3.1.1. Công chức, viên chức theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố và 

cán bộ, công chức cấp xã. 

3.1.2. Ngoài các đối tượng theo quy định tại khoản 1 nêu trên, đối tượng 

áp dụng đánh giá và phân loại hàng năm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, 

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm: 

- Cán bộ, công chức, viên chức tại các Hội đặc thù được giao biên chế: 

Đánh giá, phân loại theo đối tượng công chức; 

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP công tác tại: 
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+ Các cơ quan, các tổ chức hội có tính chất đặc thù được giao biên chế: 

Vận dụng đánh giá theo đối tượng công chức; 

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập: Vận dụng đánh giá theo đối tượng viên chức. 

- Hợp đồng lao động khác trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Vận dụng 

đánh giá theo đối tượng viên chức. 

3.2. Nội dung đánh giá 

3.2.1. Nội dung đánh giá công chức: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 

và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức. 

  3. 2.2. Nội dung đánh giá viên chức: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 

và 2 Điều 41 Luật Viên chức. 

 3.3. Tiêu chí phân loại, đánh giá công chức, viên chức thực hiện theo 

quy định tại Điều 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, 

khoản 3, 4 Điều 1 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

3.4. Phương thức, trình tự đánh giá, phân loại 

- Tổ chức đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động từ 

các đơn vị trở lên. Công chức, viên chức, người lao động kiểm điểm tại đơn vị 

nơi công tác; 

- Thành phần tham gia cuộc họp kiểm điểm: Toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động của đơn vị; 

- Công chức, viên chức, người lao động chuẩn bị và trình bày báo cáo tự 

kiểm điểm đánh giá kết quả công tác (theo mẫu) để mọi người tham gia cuộc 

họp tham gia ý kiến. Các ý kiến tham gia được ghi vào biên bản và thông qua tại 

cuộc họp; 

- Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người 

đứng đầu và công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của 

mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại. 

3.5. Thẩm quyền đánh giá, phân loại 

- Đối tượng do Thường trực Thành ủy quyết định, ủy quyền cho Chủ tịch 

UBND thành phố đánh giá, phân loại: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường 

học công lập từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc UBND thành phố; 

- Đối tượng do Thường trực Thành ủy quyết định, ủy quyền cho Ban 

thường vụ Đảng ủy phường, xã đánh giá, phân loại: Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội phường, xã; 

- Đối tượng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định, ủy quyền cho 

người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc đánh giá và phân loại 

đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị:  

+ Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc đánh giá và 

phân loại đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; 

+ Hiệu trưởng các đơn vị trường học đánh giá và phân loại đối với viên 

chức, người lao động trong nhà trường. 
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- Đối tượng do Chủ tịch UBND thành phố quyết định, ủy quyền cho Chủ 

tịch UBND phường, xã đánh giá, phân loại: Các chức danh công chức phường, xã. 

3.6. Mức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

3.6.1. Mức xếp loại đối với cán bộ, công chức gồm: 

- Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ. 

3.6.2. Mức xếp loại đối với viên chức gồm: 

- Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Hoàn thành nhiệm vụ; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ. 

III. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Ngoài các tiêu chí đánh giá xếp loại được quy định tại, Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công 

chức, viên chức còn kiểm điểm thêm về: việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện cam 

kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm, đột xuất. Tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính; ý thức, thái 

độ phục vụ nhân dân. 

2. Đối với các trường hợp trong năm nghỉ chế độ thai sản hoặc đang trong 

thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, căn cứ vào kết quả xếp loại thời gian làm 

việc thực tế trong năm trước khi nghỉ thai sản hoặc kết quả đào tạo, bồi dưỡng, 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, đánh giá, phân loại. 

Các trường hợp trong năm có thời gian nghỉ việc có lý do chính đáng và 

được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền (ốm, nghỉ không hưởng lương…) từ 01 

tháng (đủ 30 ngày) trở lên, không phân loại ở mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ”; nghỉ ốm từ 03 tháng trở lên không phân loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ” trở lên. 

Các trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng tự ý bỏ học mà không 

có lý do chính đáng hoặc bị đình chỉ học tập; tự ý không tham gia khóa học khi đã 

làm đầy đủ các thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng hoặc tham gia khóa học đầy đủ thời gian theo quy định (có xác nhận của 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) nhưng không được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng 

nhận đã hoàn thành khóa học do nguyên nhân chủ quan thì không phân loại ở 
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mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; căn cứ từng 

trường hợp cụ thể các cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại ở mức “không hoàn 

thành nhiệm vụ”, hoặc “hoàn thành nhiệm vụ”. 

3. Đối với các trường hợp luân chuyển, biệt phái, tăng cường để bầu cử, bổ 

nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khác: Do cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, sử dụng 

cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái, tăng cường thực hiện 

các quy trình đánh giá, phân loại. Kết quả phân loại, đánh giá được lưu giữ tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, sử dụng và gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị cử 

biệt phái để lưu, theo dõi và thực hiện các chế độ, chính sách (nếu có). 

4. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến cơ quan, đơn 

vị khác trong năm thì kết quả nhận xét đánh giá ở đơn vị cũ và nhận xét đánh giá 

ở đơn vị mới là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Công chức, viên chức mới được tuyển dụng đang trong thời gian tập sự 

chưa đủ 06 tháng chưa thực hiện đánh giá và phân loại; trong trường hợp tại thời 

điểm đánh giá và phân loại trùng với thời điểm đánh giá kết quả tập sự thì kết 

quả nhận xét, đánh giá trong thời gian tập sự được làm cơ sở để đánh giá và 

phân loại công chức, viên chức. 

6. Công chức, viên chức, người lao động đã được đánh giá, xếp loại nhưng 

sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất 

lượng đã được phân loại thì hủy kết quả và phân loại lại. 

7. Hằng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể 

đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, 

phân loại chất lượng; cá nhân phải hoàn thành kiểm điểm mới được đánh giá, 

phân loại. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, phân loại thì phải tổ chức 

đánh giá, phân loại trong thời gian sớm nhất. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

trách nhiệm thông báo kết quả đánh giá, phân loại tới từng đối tượng đánh giá. 

Đảng viên là công chức, viên chức, người lao động thực hiện đánh giá chất 

lượng sau khi có kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động. 

IV. BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

1. Biểu mẫu đánh giá, phân loại các trường hợp lãnh đạo, quản lý 

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực 

Thành ủy quản lý:  

Thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 

của Thành ủy. 

2. Biểu mẫu đánh giá phân loại đối với công chức, viên chức, người 

lao động không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: 

- Phiếu đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức, người lao động 

là đảng viên: Mẫu số 01 kèm theo Phiếu phân tích chất lượng - Mẫu 5 ban hành 

kèm theo Hướng dẫn này; 
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- Phiếu đánh giá, phân loại đối với công chức không phải là đảng viên: 

Mẫu số 02 ban hành kèm theo Hướng dẫn này; 

- Phiếu đánh giá, phân loại đối với viên chức không phải là đảng viên: Mẫu 

số 03 ban hành kèm theo Hướng dẫn này. 

 V. SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

1. Đối với hồ sơ kiểm điểm tập thể; hồ sơ kiểm điểm cá nhân lãnh đạo 

quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý  

Thành phần hồ sơ thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 

11 năm 2018 của Thành ủy. Lập thành 03 bộ (01 bộ nộp Thành ủy; 01 bộ nộp 

UBND thành phố (qua phòng Nội vụ); 01 bộ lưu tại đơn vị). 

2. Đối với hồ sơ kiểm điểm tập thể; hồ sơ kiểm điểm cá nhân lãnh đạo 

quản lý diện Thường trực Thành ủy quản lý  

Thành phần hồ sơ thực hiện theo Hướng dẫn số 14-HD/TU, ngày 27 tháng 

11 năm 2018 của Thành ủy. Lập thành 02 bộ (01 bộ nộp UBND thành phố (qua 

phòng Nội vụ); 01 bộ lưu tại đơn vị); các trường học lập thành 03 bộ (01 bộ nộp 

Phòng GD&ĐT; 01 bộ nộp UBND thành phố (qua phòng Nội vụ); 01 bộ lưu tại 

đơn vị). 

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không giũ 

chức vụ lãnh đạo quản lý 

3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức của từng cá nhân; 

- Ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng cùng cấp nơi công chức, viên chức, 

người lao động được đánh giá và phân loại; 

- Phiếu bổ sung hồ sơ công chức, viên chức; Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên;  

- Ý kiến nhận xét của cấp uỷ đảng nơi cư trú đối với đảng viên; 

3.2. Số lượng hồ sơ: Lập thành 02 bộ (01 bộ nộp UBND thành phố (qua 

phòng Nội vụ); 01 bộ lưu tại đơn vị). 

Lưu ý: 

Ngoài thành phần hồ sơ trên, các đơn vị lưu ý nộp: 

- Biên bản cuộc họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động năm 2018 của đơn vị (gửi kèm Hướng dẫn này); 

- Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại theo biểu 01, 02, 03 (gửi kèm 

Hướng dẫn này). 

- Các văn bằng, chứng chỉ của cá nhân bổ sung trong năm 2018 (nếu có); 

(Các biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành 

phố Lạng Sơn. Địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/tpls)  

- Thời gian các đơn vị gửi kết quả và hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động chậm nhất trong ngày 10/12 hàng năm 

để tổng hợp và gửi Sở Nội vụ theo quy định. 
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VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Hướng dẫn này, các tiêu chí quy định tại Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn số 

14-HD/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Thành ủy Lạng Sơn, UBND thành 

phố yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Hướng 

dẫn này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. 

Hằng năm, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát các trường học công lập tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động theo đúng quy định; nhận xét bằng văn bản và đề nghị Chủ 

tịch UBND thành phố xem xét quyết định việc đánh giá, phân loại; tổng hợp kết 

quả, hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ theo quy định. 

3. Ngoài các nội dung theo Hướng dẫn này, các quy định khác về đánh giá, 

phân lọai cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo Nghị định số 

56/2015/NĐ-CP, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác 

hiện hành. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị 

các đơn vị phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ số điện thoại 0253. 

874.956) để thống nhất giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có ý 

kiến chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- TT Thành ủy (b/c);  
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Ban Tổ chức Thành ủy; 
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Các trường học công lập; 
- UBND các phường, xã; 
- Phòng NVTP (3b); 
- Trang TTĐT TPLS; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

 

 

Lê Trí Thức 
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