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KE HOACH 
To chúrc thye hiÇn công tác �ánh giá, x¿p lo¡i chât lrong viên chírc, sù quan 

nguoi lao dÙng n�m hoc 2021-2022 

Cän cu NghË dËnh sô 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cua Chinh pho vê dánh giá chât 
lugng cán bÙ công chéc, viên chéc;: 

C�n cu Quyèt dËnh sô 3277/QÐ-BGDÐT ngày 12/10/2021 cça BÙ Giáo dåc và 
Dào tao ve viÇc ban hành Quy chÃ �ánh giá, xép lo¡i chåt lugng häng n�m dôi vÛi don 
vi và cong chrc, viên chéc, nguröi lao �ông cça BÙ Giáo duc và �ào t¡o; 

Can cú Quyêt �Ënh sô 729/QÐ-BGDÐT ngày 16/3/2022 cça BÙ Giáo dåc và �ào 
tao sra �oi. bô sung mÙt sô diÁu cça Quy ché Dánh giá, xêp loai chât luong häng n�m 
�oi voi don vi và công chúc, viên chéc, nguroi lao �Ùng cça BÙ Giáo dåc và �ào tao; 

Can cú Quy dËnh �ánh giá, phân lo¡i lao dÙng hàng tháng và phân loai, viên 
chuc. sù quan và nguoi lao �Ùng hàng n�m t¡i Truong �HSP Thê dåc Thê thao Hà 
Noi ban hành kèm theo Quyêt dinh só 293/QÐ-�EHSPTDTTHN, ngày 09/06/2021; 

Can cr Quyêt dËnh sô 293/QÐ-�HSPTDTTHN ngày 23/5/20222 ve sëa �ôi, bô 
sung mot só diêu Quy �Ënh �ánh giá, phân lo¡i lao �Ùng hàng tháng và phân lo¡i, viên 
chúc. sy quan và nguÝi lao �Ùng hàng n�m t¡i Truong �HSP Thê duc Thê thao Hà NÙi; 

Nhà truong yêu câu truong các �on v/ triên khai thårc hiÇn Kê ho�ch công tác 
dánh giá, x�p lo¡i chât lugng viên chrc, sù quan, nguoi lao �Ùng (VC, SQ, NLÐ) n�m 
hoc 2021-2022 nhu sau: 

L Mye dich, yêu câu 
1. Muc díich 

ViÇe dánh giá, xép loai chât lurgng VC, sQ. NLÐ nham làm rõ iru diÁm, khuy¿t 
diém, m·t m¡nh, m·t yêu, vê phâm chât chính tri, �¡o dúrc, lôi sông, n�ng lrc, ch¥t 
lugng, hiÇu quà cóng tác, châp hånh ký lut cça tirmg cá nhân, góp phân xây drng nhà 
truong ngày càng phát triên. 

Dánh giá, xêp logi chât lugng VC, SQ, NLÐ �ê làm c�n cir bô tri, sir dung, bo 
nhiem. mién nhiém, dào tao, bôi duðng, khen thuong, ký lut, diÁu dÙng, luân chuyên, 
thyc hien các ché dÙ chính sách và các hoat dÙng khác �Ñi vÛi VC, sQ, NLÐ. 

2. Yeu cau 
- Båo dám dúng thám quyên: VC, SQ, NLD do HiÇu truong hoãc ngurÝi duroe 

Hiéu truong giao thám quyên dánh giá. Truöng don vi ph£i chju trách nhiÇm vè k¿t 
quà dánh giá, xép lo¡i chât lugng VC, SQ,. NLÐ cça don vi/ minh; phái xác dinh eu thÃ 
trách nhiÇm cça tp thé và cá nhân;, phát huy tinh thàn th£ng thán tu phê binh và phê 
binh trong dánh giá vien chre, nguroi lao dÙng; thre hiÇn nguyên t� dân cho, công 
khai dôi vói viên chúc, nguoi lao dÙng dugc dánh giá. 

- ViÇc dánh giá phái c�n cú vào chúe trách, nhiÇm vu drge giao và két quá thuc 
hiÇn nhiÇm vu. ViÇe dánh giá càn làm rô uu diÃm, khuyét diem, tÓntai, h¡n ché vè 
phâm chât, n�ng luc, trinh dÙ cça viên chéc và nguoi lao dÙng. 

- Dam bào khách quan, công b�ng, chính xác và không nê nang, trù dp, thiên 

vi, hinh théc. 
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-Viee dánh giá. nép loai chát hrong viên chre lânh dao, quán lý phái dya vào kêt 
qua hoat dong cua dom vi dunge giao quan lý. phy trách. Mirc dÙ hoàn th£anh nhiÇm vy cua 
ngri dimg dâu don vË khong durnre cao hon mie dÙ hoàn thành nhiçm vy cça don v/. 

- Tnring hop viên chte khôong hoàn thành nhiçm vy do yêu tô khách quan, bát 

Aha kháng thi durre xem xét trong quå trinh dánh giá, xêp lo¡i chát lrgng. 

I1. Doi turyng và pham vi áp dyng 
- Tåt cà VC. SQ. NLÐ dang cong tác l¡i trrong kê cå ngröoi dang di công tác, hÍc 

táp dai han trong và ngoài nuric: dôi tumg nï nghi thai sán theo chê dÙ quy dinh cça nhà 
nuc: ND mi tuyén dung (có thÝi gian làm viÇe tir 10 tháng tro lên) dêu thuÙc dôi 

turmg dánh giá, xep lo¡i chát lugng. 
-Thoi gian dÃ xem xét dánh giá, xép loai ch¥t lugng viên chúc nám hoc 2021 

2022 tu 01/7/2021 dên 30/6/2022. 
1. Nji dung, tiêu chi �ánh giá, xÇp lo¡i chât luromg VC, SQ, NLÐ 
Theo Quy dinh dánh giá, phân loai lao �Ùng hàng tháng và phân loai viên chéúc, 

Squan va nguoi lao dÙng hàng n�m t¡i Truong �HSP Thê duc Thê thao Hà NÙi ban 

hành kém theo só Quyêt dËnh sÑ 293/QÐ-DHSPTDTTHN, ngày 09/06/2021.
IV. Trinh ty �ánh giá, x¿p lo¡i chât luyng viên chrc 
De dám bão viÇc �ánh giá, xép lo¡i chát luong dúng måc dich và hiÇu quä, Nhà 

truomg yeu càu các don vi thåc hiÇn theo dúng trinh tu, tô chirc dánh giá, xêp loqi chät 

lumg de laây kêt quå binh xét thi dua. Cu thê nhu sau: 
1. Trinh ty �ánh giá, x¿p logi chåt lrgng �ôi vói viên chirc quån lý 
a) Doi vói Hiçu trurong, Chü tich HÙi �ông trurong 
- Viét b£n tu �ánh giá kêt quà công tác theo nhiÇm vy duoc giao (theo mau) và 

rinh bày báo cáo tu �ánh giá kêt quà công tác t¡i cuÙc hop nhn xét, dánh giá viên 
chuc (Thành phân cuÙc hop nhn xét, dánh giá viên chúc gôm có: Tp thê länh d¡o 

Iruong, dai diÇn �àng üy, Công doàn, �oàn thanh niên và nguoi ding dâu các don vi 
Lthuoc. Irc thuÙe Truong): Moi nguroi tham du cuÙc hop dóng góp ý kiên, cáe ý kiên 
duoe ghi vao biên bàn và thông qua kêt quà �ánh giá tai cuÙc hop; 

Dang uy có ý kiên nhn xét b�ng v�n bàn vê viên chéc dugc nhn xét, dánh giá; 
Hoi dông truong có ý kiên nhn xët b�ng v�n bán vê viên chuc duoc nhn xét, 

danh gia. 
Phong Tó chúc cán bÙ & Truyên thông tông hop hô so trinh BÙ trnrong BÙ Giáo 

due va Dao tao danh giá. xép lo¡i chát luomg viên chtc döi vói Chu tich HÙi dong tnuong 

va iiieu truong 
b) Doi vn HiÇu phó 
. Viet ban ty dánh giá két quà cong tác theo nhiÇm vu duye giao (theo mâu) vá 

trinh bay báo cáo ty dánh giá két quá cóng tác tai cuoe hop cán bÙ chú chot cua don vË 

(Thanh pihán cuýc hupp nhán xét, dánh giá vien chte gôm có: dai diçn Dang úy, Cong 
doan. Doan thanh nién và nguoi dúng dáu cáe don v/ thuoc, trre thuoe Truong); 

-Cac thanh vien tham dy cuÙc hop dong góp ý kien; các y kien dug ghi vào 

bién ban va thong qua tgi cuÙc hyp 
- Phong 1ó chuc cán bo & Truyén thong tóng hup hô so trinh Hoi dong truong dánh 

giá. xep lagi chát lugmg dôi voi Iliçu phó Nhà truong 

c) Doi vi VC, SQ quan l phong, khoa, trung tám, vi�n 
- Viét ban ty danh gia kët quá cong lác theo nhiçm vy duye giao (theo mau) va 

urinh bày báo cào ty dánh giá ket quá cong tác låi cuoe hop cua don v/ minh. 
- Các thành vien tham dy cuoc hop dong gop y kien; các y kien duge ghi vao 

bien bán và thông qua lai cuÙc hyp: 
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- Hiçu truong truc tiêp tham klhào các ý kiên tham gia tai cuÙc hop dóng góp ý 

kiên cça các don vj và thông qua kêt quà thre hiÇn nhiÇm vy cça don vi dugc giao phs 
trách dè quyêt dinh dánh giá, xêp lo¡i chât lurgng dôi vói viên chére quän lý; 

- Ho so duge chuyên ve phòng TCCB&TT dê tông høp, trinh Hiçu trurong ra quyêt 

dinh dánh giá. nëp logi chât lugmg VC. SQ. NILD. 
2. Trinh tr dánh giá, xêp lo¡i chât luong VC, SQ, NLÐ không giï chrc vy 

quan ly 
Viçc dánh giá, xêp loai chât lrgng VC dugc thrc hiÇn theo 4 buóc nhu sau: 
Buroe 1: VC viêt tay hoaic dánh máy Phiêu dánh giá, xêp lo¡i chât luong VC (Theo máu) 
Broc 2: To chérc hop don vi: 
- VC. SQ, NLÐ trinh bày báo cáo tu dánh giá và các thành viên tham då hop 

dong góp ý kien, các ý kièn durgc ghi vào biên bân cuÙc hop. 
- Doi voi VC không thuc hiÇn phiêu dánh giá, không có m·t dê trinh bày báo cáo 

ty dánh giá, don vË van tiên hành dóng góp y kiên, ghi vào biên bân cuÙc hop dê làm 
c�n cú dánh giá o các buóc tiêp theo. 

Buróe 3: Truong don vË ho·c nguoi duoc giao thâm quyên dánh giá viên chúúc 
tham khào các ý kiên duoc ghi t¡i biên bàn cuÙc hop ß buóc 2 �ê xuât ý kiên �ánh giá, 
xep lo¡i chât lugng dôi vÛi viên chééc do minh quån lý (ghi nhn xét và ký tên vào måc 
II cça Phieêu �ánh giá, xêp lo¡i ch¥t luong VC). Hoàn chinh ho so dánh giá, xêp lo¡i 
chat luong viên chéc t¡i don vË güi vÁ phong TCCB&TT. 

Buróc 4: Phòng TCCB&TT tông hop, �ôi chéng kêt quå thure hiÇn nhiÇm vy cça 

tung VC, SQ, NLÐ; 
- Công khai thông báo kêt quå �ánh giáá xêp loai chât luong �ôi vÛi VC, SQ, NLÐ 

trong 05 ngày; 
AM ng hãp ý ki�ên phän ánh cça cá nhân, các don vË (neu có; 

-Trinh HiÇu truróng ra Quyét �Ënh �ánh giá, xép lo¡i ch¥t lurong VC., sQ, NLÐ. 
V. Thoi gian và tô chre thye hiÇn 

HAO 

Thoi 
TT Noi dung Don v/ thre hiÇn 

gian 
- VC, SQ, NLÐ viêt phiêu tu �ánh giá 
cá nhân 

Toàn thê VC, SQ, NLÐ cça các 
- Các dom vi triên khai hÍp �ánh giá, 
xêp loai chât lugng viên chúrc, nguôoi lao 
dong n�m hÍc 2020 - 2021 

Hop dánh giá, xêp loai chât luong Tâp the änh d¡o Trrong, �¡i 
viên chéc �ôi vÛi Chç tËch HÙi �ông diÇn �ång uy, Công doàn, �oàn 
truong và HiÇu truong 

don v/ 

Tir 01/7 
den 15/7 

thanh niên và nguòi dung dâu 
các don vË thuÙc, trre thuÙe 
Truong 

- Hop dánh giá, xep logi chát lurong viên Dai dien Dang üy. Công doàn. 
chúc doi vói Hiçu phó6 Doàn thanh niên và ngroi dúrmg 

dâu các don vË thuÙc, trre thuÙc 

Trrong 
Tr 18/7 

2 
dên 22/7

Thóng báo két quà dánh giá, xép lo¡i chât | Phòng TCCB&TT tong hop. giäi 
Jugng VC, SQ, NILÐ quyet ý kiên ph£n ánh cúa các eá 

nhan, don vË (neu có) 
Tâp thè l�nh d¡o Truong, ngroi 
ding dau các don vi thuÙc, true 

thuoe Truong 

Tir 25/7Hop dánh giá, xép logi chát lumg tap the 
3 

dên 29/7 
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Tir 01/8 
4 

dén 05/8 

Trinh hiçu tnrong ký Quy�t dËnh dánh giá | 
¢p lo¡i chát luong VC., SQ. NLÐ và tp | Phng TCCB&TT 
the 

VI. Yêu câu chung 
Dánh giá. xep lo¡i chât lrgng viên chue là mÙt nÙi dung quan trong, vi vây yêu 

câu các don vi, cá nhân phài thre hiÇn dâm båo dúng thrc chât và hoàn toàn chju trách 
nhiêm ve tinh xác thre cça thông tin, sô liçu và dúng thÝi gian. 

Các don vË sau phai cung câp dây dù minh chúng, sô liÇu, gri vê Phòng 
TCCB&TT dê phåc vu cho công tác dánh giá viên chúc n�m hoc 2021-2022. Cu thé 
nhu sau: 

a) Phong TCCB&TT có trách nhiÇm tham mru, giúp HiÇu truong thyc hiÇn dúng 
các nÙi dung Quy dËnh; tp hop hô so, thu nhn, giâi quyêt các vuóng m�c, khiêu nai, 
kien dóng góp và tông hop kêt quà dánh giá, xêp loai chât lugng trinh HiÇu truong 
phe duyet: thông báo két quà và luu hò so �ánh giá, x¿p lo¡i chât lugng VC, NLÐ theo 
quy dinh: Thông bao công khai tóng hop danh sách diêm danh n�m hoc 2021-2022 
truoc ngày 05/7/2022. 

b) Phông Quån lý �ào t¡o và Công tác sinh viên, Khoa Ðào tao sau d¡i hÍc có 
trách nhiÇm cung câp sô gio cça giàng viên trong n�m hÍc 2021-2022; các vi ph¡m 

cua giang viên (nêu có). Thoi gian cung câp: Han cuôi ngày 30/6/2022. 
c) Phong QLKH-HTQT&TV có trách nhiÇm cung câp danh sách viên chtc, 

giang viên hoàn thành nhiÇm vu NCKH. H¡n cuôi ngày 05/7/2021. 
d) Các don v/ có trách nhiÇm tô chuc thrc hiÇn viÇc �ánh giá, xêp loai chât lug1ng 

VC. SQ, NLÐ và nÙp �ây �ü hô sa vê phông TCCB&TT �úng thÝi gian quy dinh 
(dông thÝi gùi email theo dËa chi lequynhhoatdtt@gmail.com). Hô so bao gôm: 

- Phieu dánh giá, xêp lo¡i chât luong VC, SQ, NLÐ. (Theo mâau) 
- Biên bàn hop dánh giá, xêp lo¡i chât lrong VC, SQ, NLÐ có ghi �ây dü ý kiên 

dóng góp cça viên chéúe trong don vi, (Theo mûu) 
- Danh sách kêt quå dánh giá, xêp lo¡i chât luong VC, SQ, NLÐ cça don vË. (Theo 

nau) 
- Két quà hÍc tâp �ôi vói VC, SQ, NLÐ dang di công tác, hÍc tp dài h¡n trong và 

ngoai nuóc 

Tren day là K� hoach tô chéc triên khai vê viÇc dánh giá, dánh giá, xép lo¡i ch¥t 
lung VC. SQ. NLÐ cça Truong �ai hoc Su pham TDTT Hà NÙi n�m hÍe 2021 -
2022. Trong quá trinh to chúc thåc hiÇn có vân dê vuóng m�ç, liên hÇ trre tiep voi 

dong chi lé Quýnh Hoa -Chuyên viên phòng TCCB&TT. 

C 
Noi nhan: 
-DU, HD, BGH (dé cldao) 
- Các don vi (dé th/h) 
-Công doan (dé ph/h) 

Website uruong 

Luu VT, TCCB&TT. 
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