
SỞ KH & CN BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    CHI CỤC TC-ĐL-CL                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:  18/HD-CCTĐC                            Bình Thuận, ngày  14  tháng 01 năm 2022 
 

HƯỚNG DẪN 

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức,  

người lao động hàng tháng 

 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-SKHCN ngày 11/11/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận (Chi cục) xây dựng 

hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động hàng tháng, chi 

tiết như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Việc đánh giá, xếp loại công chức, người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, 

khuyết điểm về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý 

thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và thái độ phục vụ nhân 

dân, doanh nghiệp của công chức, người lao động. 

- Nhằm phục vụ việc tính, chi lương tăng thêm và làm căn cứ xếp loại cuối 

năm. 

2. Yêu cầu  

Việc đánh giá, xếp loại được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, khách 

quan, công bằng góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò trách 

nhiệm của cá nhân, tập thể và sự phối hợp trong công tác vì mục đích hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chung của đơn vị. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ 

thuộc Chi cục (trừ Trung tâm Kỹ thuật TC-ĐL-CL). 

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

1. Nội dung đánh giá. 

a) Đối với công chức chuyên môn. 

TT Nội dung vi phạm Thang điểm  

I Chính trị, tư tưởng 18 

1 Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, 12 



2 

  

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. 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ  

1.1 Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm 

khắc phê bình 

Trừ 4,0 điểm 

1.2 Vi phạm quy chế bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước: lộ bí mật Đảng, 

Nhà nước; bí mật công tác 

Trừ 4,0 điểm 

1.3 Vi phạm Luật An toàn giao thông; không đóng thuế đầy đủ; vi phạm 

nội quy phòng cháy chữa cháy; vi phạm pháp luật khác…(chưa đến 

mức xử lý hình sự hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật) 

Trừ 2,0 điểm 

2 Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; 

không dao động trước mọi khó khăn, thách thức. Đặt lợi ích của 

Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. 

3 

3 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. 

3 

II Đạo đức, lối sống 12 

1 Giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, 

lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. 
8 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ  

1.1 Có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển 

hóa 

Trừ 8,0 điểm 

1.2 Để người thân, người quen lợi dụng công việc, công tác chuyên môn 

của mình để trục lợi 

Trừ 2,0 điểm 

1.3 Vi phạm đạo đức lối sống đối với gia đình, hàng xóm được nhân dân 

và địa phương nơi cư trú phản ảnh 

Trừ 2,0 điểm 

1.4 Không tham gia sinh hoạt nơi cư trú (đối với đảng viên), gia đình 

không đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hàng năm; bị địa phương nơi 

cư trú phê bình về tham gia sinh hoạt không đầy đủ hoặc về thái độ 

không đúng mực khi tham gia sinh hoạt nơi cư trú 

Trừ 2,0 điểm 

2 Có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; có ý thức đấu tranh tự phê bình và 

phê bình, xây dựng đơn vị vững mạnh. 
4 
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 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1 Vi phạm đạo đức trong hoạt động công vụ; liên quan trực tiếp đến 

tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị và bị xử lý 

theo quy định của pháp luật 

Trừ 2,0 điểm 

2.2 Gây mất đoàn kết nội bộ; góp ý phê bình không đúng nhằm mục đích 

bôi xấu, hạ uy tín người khác 

Trừ 2,0 điểm 

III Tác phong, lề lối làm việc 12 

1 Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Phương 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 chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ. 

8 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ  

1.1 Thái độ giao tiếp với công dân không lịch sự, hòa nhã; thiếu tôn trọng 

đồng nghiệp, cấp dưới; ngôn ngữ giao tiếp không chuẩn mực  

Trừ 1,0 điểm 

1.2 Trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho người khác  
Trừ 2,0 điểm 

1.3 Cản trở việc thực hiện nhiệm vụ có tính chất phối hợp  
Trừ 1,0 điểm 

1.4 Từ chối thực hiện các nhiệm vụ có tính chất phối hợp  
Trừ 2,0 điểm 

1.5 Phối hợp chiếu lệ (không tham gia giải quyết công việc một cách 

nhanh chóng, hiệu quả); làm chậm tiến độ thực hiện công việc đối với 

các nhiệm vụ có tính chất phối hợp  

Trừ 1,0 điểm 

1.6 Thiếu tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ  
Trừ 1,0 điểm 

2 Có tinh thần nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ 

được giao. 

4 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1  Kết quả học tập không đạt yêu cầu 
Trừ 1,0 điểm 

2.2 Từ chối tham gia học tập, tập huấn… mà không có lý do chính đáng 
Trừ 1,0 điểm 

2.3  Tham gia không đầy đủ các buổi học tập về chuyên môn, chính 

trị…do cơ quan cử đi 

Trừ 2,0 điểm 
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IV 
Ý thức, tổ chức kỷ luật 22 

1 Chấp hành sự phân công của tổ chức. Thực hiện các quy định, quy 

chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. 

14 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ  

1.1 Chấp hành không nghiêm túc quyết định điều động, sự phân công, sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên  

Trừ 2,0 điểm 

1.2 Không đeo thẻ công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ  
Trừ 1,0 điểm 

1.3 Làm hư hỏng, mất tài sản của cơ quan, đơn vị giao quản lý  
Trừ 2,0 điểm 

1.4 Đi trễ, về sớm (từ 02 lần trở lên mà không có sự đồng ý của cấp có 

thẩm quyền), cứ mỗi lần vi phạm 

Trừ 1,0 điểm 

1.5 Vắng mặt các cuộc sinh hoạt cơ quan, đoàn thể không lý do  
Trừ 2,0 điểm 

1.6 Uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc hoặc khi thực hiện nhiệm 

vụ; la cà hàng, quán trong giờ làm việc  

Trừ 5,0 điểm 

2 Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

Báo cáo đầy đủ, trung 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 và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi 

được yêu cầu. 

8 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1 Không kê khai, công khai tài sản, thu nhập hoặc kê khai, công khai tài 

sản, thu nhập không đúng quy định của pháp luật  

Trừ 8,0 điểm 

2.2 Báo cáo số liệu thống kê, cung cấp thông tin báo cáo không chính 

xác, kịp thời:  

Trừ 2,0 điểm 

2.3 Che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của tổ chức, 

cá nhân, đồng nghiệp về những việc liên quan đến chức năng nhiệm 

vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật 

Trừ 2,0 điểm 

V Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao  30 

1 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  

8 

 Nếu không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao sẽ bị trừ điểm, cụ thể:  
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1.1 Có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc 

hiệu quả thấp 

Trừ 4,0 điểm 

1.2 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 

Trừ 8,0 điểm 

2 Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không 

vi phạm kỷ luật; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong 

phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

8 

  Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1 Để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý 

trong phạm vi quản lý  

Trừ 3,0 điểm 

2.2 Có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị… về việc thực thi 

công vụ  

Trừ 2,0 điểm 

2.3 Vi phạm các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong 

phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Trừ 3,0 điểm 

3 Tham mưu công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; thực hiện công tác 

cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

5 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

3.1 Thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến sai phạm trong công tác  
Trừ 1,0 điểm 

3.2 Không giải quyết hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy 

định  

Trừ 2,0 điểm 

3.3 Thực hiện công tác cải cách hành chính không đảm bảo theo yêu cầu 

của cấp trên  

Trừ 1,0 điểm 

4 Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

8 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

4.1 Chậm xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động hàng 

năm  

Trừ 2,0 điểm 

4.2 Kiểm soát hoạt động, công việc không đạt yêu cầu, còn để xảy ra tình 

trạng quên việc, sót việc, thực hiện công việc chậm so tiến độ  

Trừ 2,0 điểm 

4.3 Được giao việc mà không làm; làm chậm trễ mà không báo cáo hoặc 
Trừ 2,0 điểm 
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báo cáo mà lý do không chính đáng  

5 Có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có 

hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong 

thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền 

công nhận 

1 

VI Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp 6 

 Thái độ phục vụ nhân dân tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong 

công tác; có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa 

quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham 

ô, lãng phí. 

6 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1 Từ chối giải quyết các yêu cầu đúng pháp luật của tổ chức, công dân 

trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao  

Trừ 6,0 điểm 

2 Có biểu hiện thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, nhũng 

nhiễu… cho tổ chức cá nhân trong quan hệ công tác  

Trừ 3,0 điểm 

3  Thái độ tiếp công dân thiếu lịch sự, hòa nhã, văn minh  
Trừ 2,0 điểm 

 

b) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý. 

 

TT Nội dung vi phạm Thang điểm  

I Chính trị, tư tưởng 12 

1 Chấp hành chủ trương, đường lối, 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. 

8 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ  

1.1 Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm 

khắc phê bình 

Trừ 3,0 điểm 

1.2 Vi phạm quy chế bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước: lộ bí mật Đảng, 

Nhà nước; bí mật công tác 

Trừ 3,0 điểm 

1.3 Vi phạm Luật An toàn giao thông; không đóng thuế đầy đủ; vi phạm 

nội quy phòng cháy chữa cháy; vi phạm pháp luật khác…(chưa đến 

mức xử lý hình sự hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật)  

Trừ 2,0 điểm 
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2 Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; 

không dao động trước mọi khó khăn, thách thức. Đặt lợi ích của 

Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân. 

2 

3 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 

II Đạo đức, lối sống 10 

1 Giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, 

lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. 

6 

 

 

Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ  

1.1 Có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển 

hóa 

Trừ 6,0 điểm 

1.2 Để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để 

trục lợi 

Trừ 2,0 điểm 

1.3 Vi phạm đạo đức lối sống đối với gia đình, hàng xóm được nhân dân 

và địa phương nơi cư trú phản ảnh 

Trừ 2,0 điểm 

1.4 Không tham gia sinh hoạt nơi cư trú (đối với đảng viên), gia đình 

không đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá hàng năm; bị địa phương nơi 

cư trú phê bình về tham gia sinh hoạt không đầy đủ hoặc về thái độ 

không đúng mực khi tham gia sinh hoạt nơi cư trú 

Trừ 2,0 điểm 

2 Có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; có ý thức đấu tranh tự phê bình và 

phê bình, xây dựng đơn vị vững mạnh. 

4 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1 Vi phạm đạo đức trong hoạt động công vụ; liên quan trực tiếp đến 

tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị và bị xử lý 

theo quy định của pháp luật 

Trừ 2,0 điểm 

2.2 Gây mất đoàn kết nội bộ; góp ý phê bình không đúng nhằm mục đích 

bôi xấu, hạ uy tín người khác 

Trừ 2,0 điểm 

III Tác phong, lề lối làm việc 10 

1 Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 

làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Phương 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 

6 
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xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ. 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1.1 Thái độ giao tiếp với công dân không lịch sự, hòa nhã; thiếu tôn trọng 

đồng nghiệp, cấp dưới; ngôn ngữ giao tiếp không chuẩn mực  

Trừ 1,0 điểm 

1.2 Trốn tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho người khác  
Trừ 1,0 điểm 

1.3 Cản trở việc thực hiện nhiệm vụ có tính chất phối hợp  
Trừ 1,0 điểm 

1.4 Từ chối thực hiện các nhiệm vụ có tính chất phối hợp  
Trừ 1,0 điểm 

1.5 Phối hợp chiếu lệ (không tham gia giải quyết công việc một cách 

nhanh chóng, hiệu quả); làm chậm tiến độ thực hiện công việc đối với 

các nhiệm vụ có tính chất phối hợp  

Trừ 1,0 điểm 

1.6 Thiếu tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ  
Trừ 1,0 điểm 

2 Có tinh thần nghiên cứu, học tập để nâng cao năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ 

được giao. 

4 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1  Kết quả học tập không đạt yêu cầu 
Trừ 1,0 điểm 

2.2 Từ chối tham gia học tập, tập huấn… mà không có lý do chính đáng  
Trừ 1,0 điểm 

2.3  Tham gia không đầy đủ các buổi học tập về chuyên môn, chính 

trị…do cơ quan cử đi 

Trừ 2,0 điểm 

IV Ý thức, tổ chức kỷ luật 10 

1 Chấp hành sự phân công của tổ chức. Thực hiện các quy định, quy 

chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. 

6 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1.1 Chấp hành không nghiêm túc quyết định điều động, sự phân công, sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên  

Trừ 1,0 điểm 

1.2 Không đeo thẻ công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ  
Trừ 1,0 điểm 

1.3 Làm hư hỏng, mất tài sản của cơ quan, đơn vị giao quản lý  
Trừ 2,0 điểm 

1.4 Đi trễ, về sớm (từ 02 lần trở lên mà không có sự đồng ý của cấp có 

thẩm quyền), cứ mỗi lần vi phạm 

Trừ 1,0 điểm 
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1.5 Vắng mặt các cuộc sinh hoạt cơ quan, đoàn thể không lý do  
Trừ 1,0 điểm 

1.6 Uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc hoặc khi thực hiện nhiệm 

vụ; la cà hàng, quán trong giờ làm việc  

Trừ 4,0 điểm 

2 Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. 

Báo cáo đầy đủ, trung 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 và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi 

được yêu cầu. 

4 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1 Không kê khai, công khai tài sản, thu nhập hoặc kê khai, công khai tài 

sản, thu nhập không đúng quy định của pháp luật  

Trừ 4,0 điểm 

2.2 Báo cáo số liệu thống kê, cung cấp thông tin báo cáo không chính 

xác, kịp thời  

Trừ 2,0 điểm 

2.3 Che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của tổ chức, 

cá nhân, đồng nghiệp về những việc liên quan đến chức năng nhiệm 

vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật  

Trừ 2,0 điểm 

V Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao  20 

1 Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
5 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1.1 Không phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức tại đơn 

vị  

Trừ 3,0 điểm 

1.2 Không xây dựng Nội quy làm việc của cơ quan; các quy chế phối hợp 

giữa cơ quan, đơn vị và đoàn thể  

Trừ 2,0 điểm 

2 Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để 

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 cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

5 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

2.1 Để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý 

trong phạm vi quản lý  

Trừ 2,0 điểm 
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2.2 Có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị… về việc thực thi 

công vụ đối với công chức, viên chức trong tổ chức, đơn vị  

Trừ 1,0 điểm 

2.3 Không xây dựng kế hoạch, thực hiện các biện pháp phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Trừ 2,0 điểm 

3 Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải 

cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

4 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

3.1 Thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến sai phạm trong công tác  
Trừ 1,0 điểm 

3.2 Không giải quyết hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy 

định  

Trừ 2,0 điểm 

3.3 Thực hiện công tác cải cách hành chính không đảm bảo theo yêu cầu 

của cấp trên  

Trừ 1,0 điểm 

4 Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 

5 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

4.1 Chậm xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động hàng 

năm  

Trừ 1,0 điểm 

4.2 Kiểm soát hoạt động, công việc của tổ chức, đơn vị (trên các lĩnh vực 

được phân công phụ trách) không đạt yêu cầu, còn để xảy ra tình 

trạng quên việc, sót việc, thực hiện công việc chậm so tiến độ  

Trừ 2,0 điểm 

4.3 Có tình trạng công chức, viên chức được giao việc mà không làm; 

làm chậm trễ mà không báo cáo hoặc báo cáo mà lý do không chính 

đáng  

Trừ 2,0 điểm 

5 Có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có 

hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong 

thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền 

công nhận 

1 

VI Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp 4 

 Thái độ phục vụ nhân dân tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong 

công tác; có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa 

4 
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quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham 

ô, lãng phí. 

 Nếu vi phạm một trong những nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1 Từ chối giải quyết các yêu cầu đúng pháp luật của tổ chức, công dân 

trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao  

Trừ 4,0 điểm 

2 Có biểu hiện thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, nhũng 

nhiễu… cho tổ chức cá nhân trong quan hệ công tác  

Trừ 2,0 điểm 

3 Để công chức, viên chức dưới quyền có hành vi gây nhũng nhiễu, 

phiền hà trong việc tiếp nhận, giải quyết công việc của công dân, tổ 

chức  

Trừ 1,0 điểm 

4  Thái độ tiếp công dân thiếu lịch sự, hòa nhã, văn minh  
Trừ 1,0 điểm 

VII Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản 

lý, phụ trách 

16 

1 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  

8 

 Nếu không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1.1 Có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc 

hiệu quả thấp 

Trừ 4,0 điểm 

1.2 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 

Trừ 8,0 điểm 

2 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: 

8 

 Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan chưa hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm, cụ thể: 
Mức điểm trừ 

2.1 Có ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng Trừ 2,0 điểm 

2.2 Hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ Trừ 4,0 điểm 

2.3 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 

Trừ 8,0 điểm 
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VII

I 

Năng lực lãnh đạo, quản lý 14 

 Không thực hiện tốt các nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1 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 

Trừ 2,0 điểm 

2 Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách 

hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Trừ 3,0 điểm 

3 Không tổ chức thực hiện tốt Nội quy làm việc của cơ quan. Không 

thông báo phân công nhiệm vụ của các bộ phận, công chức, viên chức 

trong đơn vị 

Trừ 2,0 điểm 

4 Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính không đạt kết quả tốt Trừ 3,0 điểm 

5 Sắp xếp bố trí, phân công công chức, viên chức không hợp lý, phù 

hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

Trừ 3,0 điểm 

6 Không xây dựng quy hoạch công chức, viên chức; không có kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho công chức, viên 

chức đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao 

Trừ 3,0 điểm 

IX Năng lực tập hợp, đoàn kết 4 

 Không thực hiện tốt các nội dung sau sẽ bị trừ điểm, cụ thể: Mức điểm trừ 

1 Không có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức đơn vị đoàn 

kết, thống nhất 

Trừ 2,0 điểm 

2 Không xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác giữa công 

chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, tổ chức  

Trừ 2,0 điểm 

 

2. Quy định xếp loại công chức, người lao động hàng tháng. 

a) Đối với công chức lãnh đạo: 

- Xếp loại A: Đạt từ 80 đến dưới 95 điểm, trong đó: 

+ Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ: hoàn thành đúng tiến độ, bảo 
đảm chất lượng, hiệu quả  

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị hoặc 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 

+ 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 
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- Xếp loại B: Đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó: 

+ Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ: đều hoàn thành, trong đó có 
không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp  

+ Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác 
được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

+ Có ít nhất 70% cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực 
tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên 

- Xếp loại C: Đạt dưới 70 điểm, trong đó: 

+ Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Có trên 50% các tiêu chí về kết 
quả thực hiện nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả 

+ Cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành 
dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ  

+ Cơ quan, 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. 

b) Đối với công chức chuyên môn: 

- Xếp loại A: Đạt từ 80 đến dưới 95 điểm, trong đó hoàn thành 100% nhiệm 
vụ được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả  

- Xếp loại B: Đạt từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, trong đó các tiêu chí về kết 
quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu 
chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp 

- Xếp loại C: Đạt dưới 70 điểm,trong đó có trên 50% các tiêu chí về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả  

c) Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng làm căn cứ để tính lương tăng thêm 
và làm căn cứ để xếp loại cuối năm, cụ thể: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt 11 tháng loại A và không có loại C 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt 10 tháng loại A và không quá 01 loại C  

3. Quy trình thực hiện việc đánh giá xếp loại CC, NLĐ. 

a) Cuối mỗi tháng, các phòng có nhiệm vụ tổ chức họp bình xét, xếp loại 
theo các tiêu chí của hướng dẫn đối với từng thành viên trong phòng. Sau đó nộp 
biên bản họp phòng đến Phòng Nghiệp vụ 1 (qua mạng nội bộ và bằng văn bản) 
thời gian chậm nhất vào ngày 05 của tháng đầu tháng tiếp theo. Trường hợp nộp 
bản đánh giá, xếp loại không đúng thời hạn thì phụ trách phòng chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng đánh giá xếp loại về việc để xảy ra chậm trễ. 

b) Định kỳ 06 tháng Hội đồng đánh giá xếp loại tổ chức họp một lần, thời 
gian tổ chức họp vào cuối tháng 6 và tháng 12 trong năm.   

c) Tài liệu họp đánh giá xếp loại giao Phòng Nghiệp vụ 1 tổng hợp và 
chuyển đến các thành viên Hội đồng trước ngày họp ít nhất là 03 ngày.  
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d) Kết quả họp đánh giá xếp loại được công khai qua mạng nội bộ đến công 
chức, người lao động chậm nhất là 4 ngày tính từ ngày Hội đồng tổ chức họp. 
Phòng Nghiệp vụ 1 lưu giữ toàn bộ phiếu đánh giá, xếp loại của các Phòng sau khi 
Hội đồng thông qua. 

đ) Trong vòng 5 ngày làm việc (kể từ ngày được thông báo đánh giá của 
Hội đồng), các cá nhân nếu có thắc mắc, khiếu nại việc đánh giá, xếp loại đối với 
bản thân thì phải có văn bản đề nghị ý kiến thông qua phụ trách Phòng và gởi về 
Phòng Nghiệp vụ 1 tập hợp trình Hội đồng đánh giá xếp loại cơ quan xem xét trong 
kỳ họp quý kế tiếp. Sau thời gian này, Hội đồng sẽ không giải quyết. 

4. Thành phần Hội đồng đánh giá, xếp loại  

Thành phần Hội đồng đánh giá, xếp loại công chức, người lao động hàng 
tháng gồm: 

- Chi cục trưởng      Chủ tịch 

- Phó Chi cục trưởng     Ủy viên  

- Phụ trách các phòng      Ủy viên 

- Tổ trưởng tổ công đoàn    Ủy viên 

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, khách quan và biểu quyết 
theo đa số. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tất cả công chức, người lao động trong Chi cục thực hiện theo hướng dẫn 
này. 

2. Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế hướng dẫn số 09/HD-
CCTĐC ngày 11/01/2021 về việc đánh giá, phân loại công chức, người lao động 
hàng tháng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc chưa phù hợp, phản ảnh, 
đề xuất gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng để xem xét 
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận:                                                                         
- Lãnh đạo;   

- CC-NLĐ; 

- Lưu: VT, NV1. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Thị Kim Ngân 
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