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THÔNG BÁO 
Ket quà dánh giá, xêp lo¡i chât lurgng viên chírc, s+ quan, ngroi E 

dong N�m hÍe 2021 -2022 

Kính güi: Các don vË 

Thuc hiÇn Kê ho¡ch só 262/KH-ÐHSPTDTTHN ngày 02/6/2022 vê o chéc 
thrc hien công tác �ánh giá, xêp lo¡i chât luong viên chúc, sî quan, nguoi lao döng 

(VC, SQ, NLÐ) n�m hÍc 2021 - 2022; an cu Quy dinh dánh giá, phân lo¡i lao �Ùng hàng tháng và phân lo¡i VC, 

SQ, NLÐ hàng n�m t¡i Truong �HSP Thê dåc Thê thao Hà NÙi ban hành kèm 

theo Quyeêt dinh sô 293/QÐ-�HSPTDTTHN, ngày 09/6/2021; 
Can cú Quyêt dËnh sô 3277/QÐ-BGDÐT ngày 12/10/2021 cúa BÙ truong 

B Giáo dåc và �åo t¡o vë viÇc ban hånh Quy chê �ánh giá, xep loai chât lurong 

h�ng n�m �ôi vói don vË và công chúc, viên chúc, nguoi lao dÙng cça BÙ Giáo duc 

và Dào tao; 
C�n cu Biên b£n hÍp �ánh giá, phân lo¡i VC, SQ, NLÐ n�m hÍc 2021 2022 

cua các don vË truong Dai hÍc Su ph¡m Thëdåc Thë thao Hà NÙi; 
C�n cú kêt quà rà soát viÇc �ánh giá, phân lo¡i VC, SQ, NLÐ n�m hÍc 2021 

- 2022 cça Phòng Tô chúc cán bÙ và Truyên thông (TCCB&TT); 
C�n cu cuÙc hop thông nhât kêt quå dánh giá, xêp loai chât luong VC, SQ 

NLÐ ngày 03/8/2022 cua Ban giám hiÇu vá các truóng don v/ Nhà truÝng; 
Nhà truong thông báo kët quá �ánh giá, xêp lo¡i chât lugng VC, SQ, NLÐ 

n�m hÍc 2021 2022 tói toàn thê viên churc, nguoi lao �Ùng (có báng �ôi chéng 

kem theo). Trong thoi h¡n 05 ngày làm vi�c kê të ngày ký thông báo này, nêu cá 

nhân nào không dông ý vÛi kêt quá dánh giá, phân lo¡i VC, SQ, NLÐ, duoc 

quyên khiêu n¡i b�ng v�n bån (qua Phòng TCCB&TT) dê trinh HiÇu truong 

xem xét, diêu chinh (nëu có). Quá thöi gian trên, don vi, cá nhân nào không có ý 
kiên phán hôi Nhà truong xem nhu dã �ông ý. 

Nhan dugc Thông báo này, yëu câu các Truóng don vË phô biên dên VC, 

SQ, NLÐ trong don vË minh biët và thrc hiÇn./ 
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