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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy định này quy định về tiêu chí chấm điểm, trình tự thực hiện đánh giá, 

xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào 

tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng (sau đây gọi chung là đơn vị). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Trường Mầm non; 

2. Trường Tiểu học; 

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở; 

4. Trường Trung học cơ sở; 

5. Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học;  

6. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở;  

7. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện. 

 Điều 3. Nguyên tắc và mục đích đánh giá, xếp loại 

1. Việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng 

năm đối với các đơn vị bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng và công khai. 

2. Các đơn vị khi tiến hành tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại theo các nội 

dung của quy định này phải phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 

năm, có trách nhiệm cung cấp thông tin và giải trình đầy đủ các nội dung để thực 

hiện đánh giá, xếp loại. 

3. Kết quả xếp loại thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị là căn cứ để bình xét 

thi đua, khen thưởng trong các cụm, khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ 

hoành thành nhiệm vụ hằng năm đối với người đứng đầu đơn vị. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Nội dung đánh giá, xếp loại 
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Việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các 

đơn vị được thực hiện trên các nội dung theo thang điểm đánh giá xếp loại thực 

hiện tại Phụ lục kèm theo quy định này (đánh giá vào cuối năm học).  

Điều 5. Hồ sơ đánh giá, xếp loại 

Hồ sơ tự đánh giá, xếp loại của đơn vị (02 bộ) gồm: 

1. Báo cáo kết quả công tác năm của đơn vị (trong đó có tự nhận mức xếp 

loại kết quả thực hiện nhiệm vụ). 

2. Bản tự chấm điểm của đơn vị theo các tiêu chí. 

3. Bản thuyết minh, giải trình căn cứ chấm điểm các tiêu chí. 

           4. Danh mục các tài liệu, số liệu, thông tin làm căn cứ chấm điểm các tiêu 

chí kèm các file điện tử tài liệu có chữ ký số hoặc bản Scan (không cần gửi văn 

bản giấy). 

    Điều 6. Trình tự thực hiện và Hội đồng đánh giá, xếp loại 

Trình tự đánh giá, xếp loại: 

1. Việc tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

các đơn vị được lãnh đạo đơn vị thông qua cuộc họp toàn thể viên chức dựa trên 

các tiêu chí và nội dung quy định; thống nhất biểu chấm điểm và tập hợp đủ các 

tài liệu minh chứng, thuyết minh giải trình kèm theo hồ sơ đánh giá gửi Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện trước ngày 19/5 của năm đánh giá. Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định 

huyện tổng hợp thẩm định mức đánh giá xếp loại gửi Phòng Nội vụ trước ngày 

01/6 của năm đánh giá. 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX gửi hồ hơ trực tiếp về Phòng 

Nội vụ trước ngày 01/6 của năm đánh giá. 

2. Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định huyện để thực 

hiện tham mưu tổng hợp và thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị; giúp 

việc cho Hội đồng thẩm định huyện là Tổ chuyên viên có trách nhiệm phối hợp 

với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và dự kiến kết quả đánh giá, xếp loại 

các đơn vị. Thời gian Hội đồng thẩm định huyện tổng hợp, thẩm định và trình kết 

quả đánh giá xếp loại của các đơn vị từ ngày 01/6 đến ngày 15/6 của năm đánh 

giá. Hội đồng thẩm định huyện thực hiện các nội dung sau: 

- Thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định huyện xem xét kết quả 

tổng hợp việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với 

các đơn vị. 

- Trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. 

- Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định huyện, cơ quan 

chuyên môn trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định về việc xếp loại 

kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

 Điều 7. Thang điểm và cách thức chấm điểm và xếp loại theo điểm 
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1. Thang điểm là tổng điểm của các nội dung thực hiện nhiệm vụ được 

đánh giá theo thang điểm chuẩn là 100 điểm. 

2. Cách thức chấm điểm: Đánh giá chấm điểm theo thang điểm của từng tiêu 

chí. Mức điểm cho mỗi tiêu chí là điểm tối đa khi hoàn thành toàn bộ yêu cầu của tiêu 

chí đó và giảm trừ tương ứng theo mức độ thực hiện nhiệm vụ. 

3. Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 

Việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các đơn vị căn 

cứ trên số điểm đơn vị đạt được, cụ thể như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  Đạt từ 95 đến 100 điểm;  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:   Đạt từ 80 đến dưới 95 điểm;  

- Hoàn thành nhiệm vụ:    Đạt từ 50 đến dưới 80 điểm. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ:   Dưới 50 điểm. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện 

1. Thủ trưởng các đơn vị 

Tổ chức triển khai thực hiện quy định này, hằng năm thực hiện tự đánh giá, 

xếp loại và báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại về Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm 

bảo thời gian quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp nhận hồ sơ đánh giá xếp loại của 

các đơn vị; phối hợp với Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định huyện 

tổng hợp thẩm định mức đánh giá xếp loại. 

 3. Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng thẩm định; thành 

lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định huyện; tham mưu Hội 

đồng thẩm định huyện tổ chức thẩm định, tổng hợp đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị; trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

quyết định đánh giá, xếp loại các đơn vị. 

-  Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện 

Quy định này. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, trình Chủ tịch UBND 

huyện khen thưởng các đơn vị có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng 

năm; chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, xử lý theo thẩm quyền người đứng đầu 

các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát nội 

dung tiêu chí đánh giá, xếp loại; trình Chủ tịch UBND huyện điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp. 

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan tham gia Hội đồng thẩm định 
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1. Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ được giao; việc chấp hành 

chính sách, quy định đối với các lĩnh vực liên quan (chế độ tài chính; công tác 

phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông; đơn vị an toàn về an ninh, trật tự...) 

2. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Tổ chuyên viên 

thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị./.  

 

 

 


