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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1526   /QĐ-UBND ngày  28      tháng  4 năm 2022

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng)

TT Nội dung Điểm
tối đa

Điểm tự
chấm

Điểm
thẩm
định

Tài liệu minh
chứng

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 14 0

1 Chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6

1.1 Ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 4

- Ban hành kịp thời theo văn bản chỉ đạo hướng dẫn 4

- Ban hành chậm 05 ngày theo so với văn bản chỉ đạo  hướng dẫn 2

- Ban hành chậm trên 05 ngày theo văn bản chi đạo hướng dẫn 0

1.2 Nội dung của chương trình, kế hoạch 2

- Có đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện 2

- Không đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện 0

2 Đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình, kế hoạch 3

 - Có đôn đốc, kiểm tra kịp thời 3

 - Có đôn đốc, kiểm tra nhưng chưa kịp thời 1

 - Không đôn đốc, kiểm tra 0

3 Công tác giao ban (họp Hội đồng sư phạm) 5

3.1 Tổ chức các cuộc họp giao ban trong năm học 3

- Tổ chức đủ 3

- Tổ chức thiếu 01 - 02 cuộc 2

- Tổ chức thiếu trên 02 cuộc 1

3.2 Hiệu quả, chất lượng của công tác giao ban 2

- Có chất lượng, hiệu quả; đề ra được những giải pháp khắc phục
những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 2

- Chất lượng, hiệu quả chưa cao; chưa đề ra giải pháp khắc phục
những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 1

- Không hiệu quả 0

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 45
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1 Thực hiện nhiệm vụ được giao 35

1.1 Khối lượng công việc hoàn thành 20

- Hoàn thành 100% khối lượng công việc 20

- Hoàn thành từ 90% đến dưới 100% khối lượng công việc 18

- Hoàn thành từ 80% đến dưới 90% khối lượng công việc 16

- Hoàn thành dưới 80% khối lượng công việc 15

1.2 Thời gian thực hiện nhiệm vụ 8

 - Hoàn thành công việc được cấp có thẩm quyền giao đảm bảo thời
gian theo quy định 8

 - Hoàn thành công việc được cấp có thẩm quyền giao nhưng có từ 01
đến 03 công việc bị nhắc nhở chậm tiến độ 6

 - Hoàn thành công việc được cấp có thẩm quyền giao nhưng có từ 04
đến 06 công việc bị nhắc nhở chậm tiến độ 4

 - Hoàn thành công việc được cấp có thẩm quyền giao nhưng có từ 07
công việc trở lên bị nhắc nhở chậm tiến độ 2

1.3 Hiệu quả chất lượng của việc thực hiện nhiệm vụ 6

- Đảm bảo chất lượng công việc theo quy định; Hoàn thành (hoặc
vượt) các chỉ tiêu, kế hoạch giáo dục 6

-  Đảm bảo chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch giáo
dục. Còn có chỉ tiêu, chất lượng không hoàn thành (01 chỉ tiêu) 4

-  Hoàn thành kế hoạch giáo dục, có từ 02 chỉ tiêu chất lượng trở lên
chưa hoàn thành 2

2 Công tác phối  hợp thực hiện nhiệm vụ (với  các đơn vị  có liên
quan) 4

- Có phối hợp kịp thời 4

- Phối hợp chưa kịp thời 3

 - Không phối hợp 2

3 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
(các báo cáo định kỳ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo) 6

3.1 Số lượng báo cáo (báo cáo tháng, quý, sơ kết, tổng kết…) 3

- Đầy đủ báo cáo 3

- Thiếu từ 01 - 02 báo cáo tháng, quý 2

- Thiếu từ 03 báo cáo tháng, quý trở lên 0

TT Nội dung Điểm
tối đa

Điểm tự
chấm

Điểm
thẩm
định

Tài liệu minh
chứng
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3.2 Thời gian gửi báo cáo 3

- 100% báo cáo gửi đúng thời gian quy định 3

- 75% đến dưới 100% báo cáo gửi đúng thời gian quy định 2

 - dưới 75% báo cáo gửi đúng thời gian quy định 0

III THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH 13

1 Thực hiện phổ biến và quán triệt các quy định về tài chính 4

- Thực hiện tốt và kịp thời việc phổ biến, quán triệt các văn bản, chính
sách, quy định về tài chính 4

- Có thực hiện việc phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách, quy
định về tài chính nhưng chưa hiệu quả, chưa kịp thời 2

- Không thực hiện việc phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách,
quy định về tài chính 0

2 Thực hiện chế độ thu chi về tài chính 5

- Thực hiện đúng chế độ về thu chi tài chính, công khai tài chính;
quản lý và sử dụng tài sản công có hiệu quả, có chất lượng 5

- Thực hiện đúng chế độ về thu chi tài chính, công khai tài chính;
quản lý và sử dụng tài sản công: chưa đạt hiệu quả, chất lượng 2

-  Thực hiện thu chi tài chính, công khai tài chính, quản lý và sử dụng
tài sản công không đúng quy định 0

4 Thực hiện chế độ báo cáo về tài chính 4

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo về tài chính, đảm bảo thời gian, chất
lượng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 4

- Thực hiện chế độ báo cáo về tài chính chưa đảm bảo thời gian, chất
lượng theo quy định 2

- Không thực hiện chế độ báo cáo về tài chính theo quy định 0

IV THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC 13

1 Thực hiện quy định của Luật lao động; Luật Viên chức 2

- Thực hiện tốt các quy định trong Luật Viên chức;Luật lao động
không có viên chức, người lao động trong cơ quan bị vi phạm pháp
luật

2

- Thực hiện chưa tốt các quy định trong Luật Viên chức; Luật lao
động còn có viên chức, người lao động trong cơ quan vi phạm và bị
xử lý kỷ luật

0

2 Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động trong cơ
quan, đơn vị

4

TT Nội dung Điểm
tối đa

Điểm tự
chấm

Điểm
thẩm
định

Tài liệu minh
chứng
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 - Trên 95% được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên và không có viên chức đánh giá mức không HTNV 5

 - Từ 80% đến dưới 95% được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên 3

 - Dưới 80% được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở
lên 1

3 Đảm bảo thực hiện trật tự an toàn giao thông 2

 - Không có viên chức, người lao động, học sinh vi phạm ATGT
2

 - Có viên chức và người lao động, học sinh vi phạm ATGT
0

4 Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ 3

4.1 Xây dựng Quy chế 2

- Có xây dựng Quy chế và Quy chế còn phù hợp 2

- Có xây dựng Quy chế nhưng chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời 1

- Không xây dựng Quy chế 0

4.2 Thực hiện Quy chế 1

 - Thực hiện tốt Quy chế 1

 - Thực hiện chưa tốt 0.5

 - Không thực hiện theo Quy chế 0

5 Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ 2

 - Không để xảy ra cháy nổ và mất an ninh trật tự 2

 - Còn để xảy ra cháy nổ hoặc mất an ninh trật tự 0

V CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ 10

1
Ban hành kế hoạch  kiểm tra trên cơ sở chức năng,  nhiệm vụ
được giao đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy
định của pháp luật

2

 - Ban hành kịp thời theo quy định của Phòng GDĐT 2

 -  Ban hành chậm 1 tháng 1

 -  Ban hành chậm trên 1 tháng hoặc không ban hành 0

2 Mức độ thực hiện kế hoạch 3

 - Thực hiện 100% kế hoạch 3

 - Thực hiện đạt từ 75% đến dưới 100% kế hoạch 2

 - Thực hiện đạt từ 50% đến dưới 75% kế hoạch 1

TT Nội dung Điểm
tối đa

Điểm tự
chấm

Điểm
thẩm
định

Tài liệu minh
chứng
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 - Thực hiện đạt dưới 50% kế hoạch 0

3 Xử lý hoặc khắc phục các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm
tra 3

 - 100% vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra được xử lý hoặc
khắc phục kịp thời 3

 - Từ 80% đến dưới 100% vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra
được xử lý hoặc được khắc phục 1.5

 - Dưới 80% vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra được xử lý hoặc
được khắc phục 0

4 Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 2

 - Không có đơn thư khiếu nại tố cáo hoặc 100% đơn thư khiếu nại, tố
cáo giải quyết đúng thời gian quy định 2

 - 75% đến dưới 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết đúng thời
gian quy định 1

 - Dưới  75% đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết đúng thời gian quy
định 0.5

 - Dưới 50% đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết đúng thời gian quy
định 0

VI ĐIỂM THƯỞNG 5

1

Có Kế hoạch thực hiện (hoặc có nội dung sinh hoạt chuyên đề) những
nội dung đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và được áp dụng
hiệu quả, thiết thực, tác động đến sự phát triển của đơn vị, cấp học,
ngành, địa phương hoặc của huyện

1

2 Có đề tài NCKH hoặc có SKKN từ cấp huyện trở lên được phê duyệt
triển khai thực hiện trong năm 1

3 Có từ 10%  viên chức được đánh giá phân loại xếp mức hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong năm 1

4 Có Giáo viên hoặc Học sinh đạt giải trong các cuộc thi, hội thi cấp
huyện, cấp tỉnh, cấp Quốc gia 2

TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI (I+II+III+IV+V+ VI) 100

VII ĐIỂM TRỪ

1 Còn có nội dung, công việc bị UBND huyện yêu cầu kiểm điểm: mỗi
công việc trừ 01 điểm

2
Thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
không đúng quy trình và không đảm bảo thời gian theo quy định: trừ
01 điểm.

3 Có viên chức bị khởi tố: trừ 3 điểm

4 Có viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên: trừ 2 điểm

TT Nội dung Điểm
tối đa

Điểm tự
chấm

Điểm
thẩm
định

Tài liệu minh
chứng
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5 Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trừ
không quá 02 điểm

TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI (Tổng cộng - Điểm trừ)

TT Nội dung Điểm
tối đa

Điểm tự
chấm

Điểm
thẩm
định

Tài liệu minh
chứng
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