
BOYTE CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BNH VIN MAT TW Dc 1p — Ttr do — Hnh phác  

S& o 1-/HD-BVMTW Ha N5i, ngày Z'Ttháng A4 nàm 2020 

HU'UNG DAN 

Dánh giá, xp Loii chat luçrng viên chtIc 

Can cir Lut Lut Viên chi'rc; Lut sra di, b sung mt s diu cüa Lut 

can b, cong chirc và Lut viên chrc; 

Can cü Nghj djnh s 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cüa ChInh phü 

v dánh giá, xp 1oti chit lugng can b, cOng chrc, viên chirc (sau day vit tt 

là Nghj djnh s 90/20201ND-CP); 

Can cü Cong van s 6048/BYT-TCCB ngày 06/11/2020 cüa B Y t v 

vic dánh giá, xp 1oi chit Iuçng cong chüc, viên chüc. 

Bnh vin Mt Trung ircing huàng dan, thng nht thrc hin mt s ni 

dung dánh giá, xp lo?i chit h.rçmg viên chrc nhix sau: 

I. NGUYEN TAC, DOI TIrqNG, THOI DIEM VA THAM QUYEN 

DANH GIA 

1. Nguyen tc: Vic dánh giá, xp loai chAt hrçing viên chrc phâi dam bâo: 

1.1. Bào dam khách quan, cOng bang, chInh xác; không nê nang, trü dip, 

thiên vi,  hInh thirc; bào dam dung thAm quyn quàn 1, dánh giá viên chirc. 

1.2. Viêc dánh giá, xp 1oi chAt hrgng phâi can cir vào chüc trách, nhim 

vi dtxçic giao và kt qua thirc hin nhim vi1, th hin thông qua cong vic, san 

phAm ciii th; di vói viên chrc lãnh dto, quân 1 phâi gn vâi kt qua thrc hin 

nhim vt cüa don vj, khoa, phông, t chirc dtxcic giao quãn 1, phi trách. 

2. Di tuqng 

a) Viên chrc quy djnh tai  Lut Viên chi'rc; Lut süa di, b sung mt s 

diu cüa Luât can b, cong chrc và Lu@  Viên chirc lam vic ti Bnh vin Mat 

Trung uong. 

3. Thôi dim dánh giá, xp 1oi chat luyng 

a) Vic dánh giá, xp 1oi chAt hrçng viên chirc, ngthi lao dng &rcic thirc 

hiên theo trng nam cong tác; thi dim dánh giá, xp 1oi chAt li.rqng &rçic tin 

hành trong tháng 12 hang narn (Izoàn than/i truc 08/12/2020), trrnc khi thrc 

hin vic dánh giá, xp 1oi chAt h.rçing dâng viên và tng kt bInh xét thi dua, 
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khen thithng. 

b) Ti thai dim dánh giá, xp lo?i cht hxgng, tnthng hcp vng mt có 1 

do chInh dáng hoc nghi m, nghi ch d thai san theo quy djnh cüa pháp 1ut, 

viên chirc có trách nhim lam báo cáo t1r dánh giá, nhn müc xp Ioai  kt qua 

Cong tác theo chüc trách, nhim v ducrc giao, gfri khoa/phông dang cong tác d 

thrc hin vic dánh giá, xp 1oi chit lucmg theo quy djnh. 

c) Déi vi viên chrc chuyn cong tác: Nu có th&i gian cong tác & co quan, 

t chirc, dan vj Cu tir 06 tháng tth len thI phái kt hçp vi kin nhn xét cüa ca 

quan, t chüc, dan vj Cu, trü tnthng hçip không con co quan, t chirc, don vj cii 

d)Trithng hçp &rcic cCr di dão tao, bi duoT1g phái np kt qua hçc tp d 

lam ca si dánh giá. 

4. Thm quyn 

a) Thm quyn dánh giá can b, cong chrc, viên chüc thrc hin theo quy 

djnh ti Nghj djnh s 90/2020/ND-C P ngày 13/8/2020 cüa ChInh phü. 

- Giám dc bnh vin thrc hin dánh giá, xp loi chit luvng viên chirc di 

vâi các Phó giám dc, Trithng, phó các khoa, phOng. 

- Tru&ng khoa, phOng thirc hin dánh giá, xp loi chit hxçmg di vâi viên 

chirc lam vic tai  khoa, phOng do mInh quán l và phái chju trách nhirn truâc 

Giám dc bnh vin v kt qua dánh giá. 

II. TR!NH T1, THU TUC  DANH GIA VA XEP LOI CHAT LUNG 

1. TrInh tr, thu tyc dánh giá 
iC. p A p p • , . p a . a 1.1. fbi VOl vien chu'c Ia Giam doc va cac Pho giam doe bnh vin. 

a) Viên chirc tir dánh giá, xp loai  chit krcing: 

Lam báo cáo tr dánh giá, mirc xp loi k& qua cong tác theo chi'rc trách, 

nhim vii duçic giao theo mu s 03 cüa Hi.râng dn nay. 

b) Hçp nhn xét, dánh giá viên chirc: 

- Thành phAn tham gia hçp gm: Tp th lãnh do dan vj, dai  din cp üy 

dáng, cong doàn, doàn thanh niên vá TnrOng các khoa, phOng, dan vj trirc thuc. 

Thành viên tham dir hçp dóng gop kin, các kin dugc ghi vào biên ban và 

thông qua tai  cuc h9p. 

c) BCH Dâng üy hçp cho kin, nhn xét, dánh giá bang van ban di vth 

trng dng chI trong Ban giám dc. 

d) PhOng To chirc can b tng hcrp, np h so dánh giá chit hxçing viên 

chüc v B Y t. 
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d) Xem xét, quy& djnh dánh giá, xp 1oi chit lixcing viên chirc: viii T 

chirc can b tng hgp kin nhn xét, dánh giá quy djnh dim b, dim c nêu 

trên và tài 1iu lien quan (nu co), d xut ni dung dánh giá và mirc xp 1oi 

cht luçing di vâi viên chirc. 

e) B tnxYng B Y t can ci.r can cir các kin ti cuc hçp nh.n xét, 

dánh giá quy djnh ti dim b nêu trên quyt djnh ni dung dánh giá và mrc 

xp loi chit 1rng viên chirc di v&i các dng chI trong Ban giám dc. 

1.2. D6i vó'i viên char là Trithng, phó cdc k/wa, pliông, Diu du'ö'ng 

tru'óng, K9 tIiuit viên truthig. 

a) Viên chirc tir dánh giá, xp loi chat lucing: Lam báo cáo tier dánh giá, 

mi:rc xp loi kt qua cong tác theo chrc trách, nhim vv duc giao theo mu s 
03 cüa Hixrng dn nay. 

b) H9p nhn xét, dánh giá viên chüc: 

- Thành phn tham gia h9p gm: Toàn th viên chirc ti khoa, phông nai 

viên chi'rc cong tác. 

Viên chtrc trInh bay báo cáo tr dánh giá kt qua cong tác, tr nhn mirc 

hoàn thành nhim v1i ti cuc hQp, các thành viên tham dir cuc hçp dóng gop 

kin, các kin phài duvc ghi vào biên bàn và thông qua tai  cuc h9p. 

c) Chi b noi viên chirc cong tác h9p nhn xét, dánh giá bang van bàn d6i 

vói tmg dng chI viên chirc là lãnh dao  khoa. 

d) Khoa, Phông np h so v P.TÔ chüc can b tng hçTp kin nhn xét, 

dánh giá quy djnh dim b, dim c nêu trên và tài lieu lien quan (nu co), d xut 

ni dung dánh giá và 1mrc xp loi chit lixcing di vâi viên chirc. 

d) Giám &,c bnh vin xem xét dánh giá, xp loi chit luqng viên chrc và 

thông báo bAng van bàn cho viên chirc v kt qua dánh giá, xp loi chit luçing; 

1.3. DÔ'/ vol v/en chd'c khônggifr cbO'c vi quail If: 

a) Vien chirc tir dánh giá, xp ba1  ch.t hxçing 

Viên chirc lam báo cáo tr ctánh giá kt qua cOng tác d nhn xét, dánh giá 

kt qua cOng tác theo nhirn v11 thrcc giao theo mu s 03 cüa HuOng dn nay. 

b) Khoa, PhOng t chirc h9p nhn xét, dánh giá viên chirc 

Thành phAn tharn dir hçp gm: toàn th viên chirc cüa khoa, phông. 

- Viên chtrc trInh bay báo cáo tir dánh giá t qua cong tác tai  cuc h9p, 
các thành viên tharn dr cuc h9p dóng gop kin, các kin duçic ghi vào 
biên bàn và thông qua tai  cuc hop. 
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c) Tru&ng khoa, phông can cir các kin tai  cuc hçp nhn xét, dánh giá 

quy djnh ti dim b nêu trén nhn xét, dánh giá, xp loai  cht luqng di vâi 

viên chüc vào phiu dánh giá viên chüc. 

d) Tng hçip kt qua nhn xét dánh giá, Biên bàn h9p, phiu dánh giá, xêp 

loi chit lirçing viên chirc np v phông T chirc can b d trInh Giám dc bnh 

vin phê duyt. 

d) Trtthng khoa, phông thông báo bng van bàn cho viên chirc và thông báo 

cong khai ti khoa, phông v kt qua dánh, xp loi chit h.rçmg viên chüc sau khi 

thrçic giám d& bnh vin phé duyt. 

2. Tiêu chI xp Loii cht lu'qng viên chñc 

Can cr vào kt qua dánh giá cüa viên chic thrqc xp loai  cht li.rqng theo 

các mrc sau: 

2.1. Tiêu c/i,' c/lung v dan/i gui, xEp loçii chat IuQng viên c/iá'c: 

2.1. 1. ChInh trj tu twang 

a) Chip hành chü tri.rcing, di.thng 1i, quy djnh cüa Dàng, chInh sách, 

pháp 1ut cüa Nhà nuOc và các nguyen tc t chirc, k5' lut cüa Dàng, nht là 

nguyen tc tp trung dan chü, tir phê bInh và phê bInh; 

b) Co quan dim, bàn linh chInh trj vüng yang; kiên djnh 1p tri.thng; 

không dao dng trrâc mçi khó khän, thách thi:rc; 

c) D.t igi Ich cüa Dâng, qu& gia - dan tc, nhân dan, t.p th len trên igi 

Ich Ca nhân; 

d) Co thi'rc nghiên ciru, hQc tip, 4n ding chü nghia Mac - Lenin, tti 

tuâng H Chi Minh, nghj quyt, chi thj, quyt djnh và các van bàn cüa Dãng. 

2.1.2. Dgo dic, 161 song 

a) Không tharn 0, tham nhüng, tiêu crc, lang phi, quan lieu, co hi, vi 

igi, hách djch, cira quyn; không Co biu hin suy thoái v dao  due, li sang, 

t1r din bin, t1r chuyn hóa; 

b) Co li sang trung thirc, khiêm thn, chân thành, trong sang, giãn dj; 

c) Co tinh than doàn kit, xây drng co quan, t chi'rc, don vj trong sach, 

v&ng manh; 

d) Không d ngu?i than, ngri quen igi dung chrc vii, quyn hjn cüa 

mInh d triic igi. 

2.1.3. Tácphong, lélóilàrnviçc 

a) Co trách nhim vâi cong vic; nàng dng, sang tao,  dam nghi, darn 
4 



lam, linh hot trong thrc hin nhim vii; 

b) Phxang pháp lam vic khoa hçc, dan chü, dung nguyen täc; 

c) Co tinh thn trách nhim và phi hcip trong thirc hin nhim v11; 

d) Co thai d dung mirc và phong each i'rng xü, 1 lôi lam vic chuân 

mirc, dáp lrng yêu c.0 cüa van hóa cong viii. 

2.1.4. } th&c t chic k3' lut 

a) Chp hành si,r phân cong cüa t chrc; 

b) Thirc hin các quy djnh, quy ch, ni quy cüa co quan, to chirc, don vj 

noi cong tác; 

c) Thijc hin vic kê khai và cOng khai tài san, thu nhp theo quy djnh; 

d) Báo cáo dy dü, trung thrc, cung cAp thông tin chInh xác, khách quan 

v nhüng ni dung lien quan dn vic thirc hin chrc trách, nhim vi disçic 

giao và hott dng cüa co quan, t chirc, don vj vOi cAp trên khi thrcic yeu cAu. 

2.1.5. Ké't qua thitc hin ch&c trách, nhim vy dztctc giao 

a) DM vài can b, cong chrc, viên chCrc lãnh do, quãn l: 

Quán trit, th ch hóa và thrc hin chü tnrong, di.r&ng li cüa Dáng, 

chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà ntrâc ti co quan, t chrc, don vj; 

Duy trI k' lust,  k' ctrong trong Co quan, to chirc, don vj; không d xáy ra 

CáC vii, vic vi pham k' lut, vi phm pháp lut phái xCr l, tInh trng khiêu 
ni, t cáo kéo dài; phOng, chông tham nhQng, lang phi trong phm Vi Co 

quan, tO chuc, don vj; 

Lânh do, chi do, t ehuc kim tra, thanh tra, giám sat, giái quyt khiéu 

ni, th cáo theo thAm quyên; chi do, thirc hin cong tác cái each hành chInh, 

cái each ch d cOng vii, Cong chuc ti co quan, to chuc, don vj; 

Xây drng chuong trInh, k hoch ho?t  dng hang nãm cüa Ca quan, tO 

chüc, don vj dt.rgc giao quãn l, phi tráCh, trong do xác djnh rO kt qua thçrc 

hin CáC chi tiêu, nhim vi, luçmg hóa b&ng san phAm cii th. 

b) Di v&i cOng chuc, viên chüc không giir chuc v11 lânh do, quân 1: 

Kt qua thirc hin nhim vii theo quy djnh Cua pháp lut, theo k hoch 
ra hoc theo cong vic cy th dt.rqc giao; khi lucing, tin d, chAt h.rçvng 

th.rc hin nhim vu; 

Thai d phyc vy nhân dan, doanh nghip di vOi nh€ing vj trI tip xüc 

trirc tip hoc trçrc tip giâi quyt cong vic cUa ngwñ dan va doanh nghip. 
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2.2. Tiêii c/il xep Ioii c/i/It Iu'Qng i'iên cl,á'c ;nfrc Izouji than/i xuit sac 

nl,&'n vu. 

Viên cht'rc không gill' chLi'c vy quãn 1 dat  thrçyc tat ca các tiêu chI sau 

day thI xêp loai  chat 1ung mii'c hoãn thãiih xut s.c nhirn vi: 

a) Thrc hin tot các quy dlnh t?i mic 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4, phn II 

cüa huing dn nay; 

b) Hoân thãnh 100% nhim vu theo hgp dông lam vic dã k kt, theo kê 

hoach d ra hoäc theo cOng vic Cu the duc giao bâo dam ding tiên d, chat 

Iucing, hiu qua cao, trong do It nht 50% nhirn vii hoãn thãnh vuVt  rnii'rc. 

Viên chti'c quán I: dat  du'çc tht câ các tiêu chI sau day thI xp !oi cht 

1rp'ng & mrc hoàn thành xut sc nhim vI: 

a) Thrc hin tot các quy djnh tai  mc 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 và diem a 

muc 2.1.5, phtn II cüa hu&ng dn nay; 

b) Các tiêu chI v kt qua thçrc hin nhim vii theo hçp dng lam vic dâ 

k' kit, theo k hoach  d ra hoc theo cong vic ci th dugc giao du hoãn 

thânh dting tin d, bâo dam chat 1uçng, hiu qua cao; 

c) Dan vj hoc khoa, phông dirac giao phi trách hoàn thanh t.t cá cac 

chi tiêu, nhirn vi, trong do It nht 50% chI tiêu, nhirn vti hoân thânh vu'p't 

imrc; 

d) 100% viCn chirc thuc dan vj, khoa, phông thuc thãrn quyn phy 

trách, quân 1' trçrc tip duc  dánh giá hoàn thành nhim vii tró' len, trong do It 

nhAt 70% hoàn thãnh t& và hoàn thành xu.t sc nhiêm vu. 

2.3. Tiêii c/il xe/J 1o,i c/i/It Iu'çing viên cliá'c ó mac hoan f/i an/i tot 

"j'&' v1 

Dôi vói viên chile không gill' chñ'c vy quãn 1: dat  dugc tt cã các tiêu 

chi sau day thI xp 1°ai  ch.t luçmg & rni.irc hoãn thành t& nhirn v11: 

a) Dáp irng các tiêu chI quy djnh tai  nitic 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 , phân 

II cüa hu&ng dn nay; 

b) Hoàn thành 100% nhim vii theo hgp dng lam vic dA k' kt, theo k 

hoach d ra hotc theo cOng vic cii the du'gc giao, bâo dam dilng tin d, chAt 

1ung, hiu qua. 

Di vo'i viên chile quãn I: dat  thrçic tat câ các tiCu chI sau day thI xêp 

1°a chAt lugng & m&c hoãn thành tOt nhim vii: 

a) Dáp 1rng các tiCu chI quy djnh tai niic 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 và 
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dim a mic 2.1.5, phn II cüa hi.r&ng dn nay; 

b) Các lieu chI v k& qua thrc hin nhim vii theo hqp dng lam vic dã 

k kt, theo k hoch d ra hoc theo cong vic ci the duqc giao dêu hoàn 

thành dung tin d, bão dam chit lucing, hiu qua; 

c) Dan vj hoc khoa, phOng duqc giao ph trách hoãn thành tht ca cac 

chi tiêu, nhim vi, trong do It nht 80% hoàn thành dung tin d, bão dam 

chit krqng; 

d) 100% dan vj thuc thâm quyn ph trách, quãn 1 trirc tip duçic dánh 

giá hoàn thành nhim vii trâ len, trong do It nht 70% hoàn thành t& hoc 

hoàn thânh xutt s&c nhiêm vi1. 

2.4. Tiêu chIxEp Io,i ch4t Jzrçmg viên chtrc ó' muc hoân fhành nhi?m vy. 

Di vói viên chác không giü chuc vi quãn I: dt duçic tat ca các tiêu 

chI sau day thI xp 1oti cht 1uçng ô rnrc hoàn thành nhim vçl: 

a) Dáp trng các tiêu chi quy djnh t?i  miic 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 , phn 

II cüa h.râng dn nay; 

b) Các tiêu chI v kt qua thirc hin nhim viii theo hqp dng lam vic dã 

k kt, theo k ho?ch d ra hoc theo cong vic ci th &rcic giao du hoàn 

thành, trong do có không qua 20% tiêu chi chua bão dam chat luçng, tin d 

hoc hiu qua thp. 

Dii vOl viên chirc quãn ly: dt di.rcic các tiêu chI sau day thI xp loi 

chit hxçing ô mrc hoân thành nhim vii: 

a) Dáp rng các tiêu chI quy djnh ti miic 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4 và 

dim a mc 2.1.5, phn II cüa ht.râng dn nay; 

b) Các tiêu chI v kt qua thirc hin nhim vii theo hgp dng lam vic dâ 
k kt, theo k hoach d ra hoc theo Cong vic cii th thrcic giao du hoàn 

thãnh, trong do có không qua 20% tiêu chI chua bão dam cht liicing, tin d 

hotc hiu qua thp; 

c) Dan vj hotc khoa, phOng duçic giao phii trách hoàn thành trên 70% 

các chi tiêu, nhim vv; 

d) Co It nht 70% dan vj thuc thm quy&n phi trách, quân l trirc tip 

thrcrc dánh giá hoàn thành nhim vi trô len. 

2.5. Tiêu clii' xäp 1ozi i,dt 1u'ng viên c/,ác ô' mac klzông I,oàn than/i 
nhiêm vy. 

Dôi vol viên chá'c không gi& chá'c vy quãn l: có mt trong các tiêu 
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chI sau day thI xp 1oii cht liicing a mrc không hoàn thành nhim vii: 

a) Co biu hin suy thoái v tu' tiRing chInh trj, dao  dirc, 1i sang, tir din 
bin, tir chuyn hóa theo dánh giá cüa cp có thm quyn; 

b) Co trên 50% các tiêu chI v& kt qua thirc hin nhim vii theo hçip dng 

lam vic dâ k k&, theo k hoich d ra hotc theo cong vic cli th th.rçc giao 

chi.ra bão dam tin d, chit 1i.rçng, hiu qua; 

c) Co hành vi vi phm trong qua trInh thrc thi nhim v11 bj xü 1 k' lut 
trong näm dánh giá. 

D6i vol viên chác quãn 1: có mt trong các tiêu chI sau day thI xp Ioai 

chat hrcng a mirc không hoàn thành nhim vii: 

a) Co biu hin suy thoái v tu tiRing chInh trj, dao  dirc, lôi sng, tir din 

bin, t1r chuyn hóa theo dánh giá cüa cp có thm quyn; 

b) Co trên 50% các tiêu chI v k& qua thrc hin nhim vii theo hgp dng 

lam vic dã k k&, theo k hoch d ra hoc theo cong vic cii th &rcrc giao 

chua bão dam tin d, chit hrcing, hiu qua; 

c) Dan vj hoc khoa, phàng duçyc giao phii trách hoàn thành dithi 50% 

các chi tiêu, nhirn vi; 

d) Dan vj, khoa, phOng thuc thAm quyn phii trách, quàn 1 trrc tip 

lien quan dn tham ô, tham nhüng, lang phi và bj xlr 1' theo quy djnh cOa 

pháp 1ut. 

d) Co hành vi vi phm trong qua trInh thirc thi nhim vii bj xi'r 1)2 k)2 1ut 

trong näm dánh giá. 

III. TO CHU'C THU'C IIIIN: 

Phông T chirc can b là du mi don dc các khoa, phOng t chirc thirc 

hin dánh giá, xp 1oui cht lu'cing viên chirc; tng hçp kt qua, np ht sci dánh 

giaviênchacvBYt. 

Tru'&ng các khoa, phOng có trách nhirn t chirc dánh giá, xp 1oi di vói 

viên chirc thuc quyn quãn 1)2, phii trách trrc tip; chju trách nhim v s 

h.rcing, chit hrçcng cong tác dánh giá, xp 1oi chit h.rqng và gcri h so dánh giá 

viên chirc v phông T chirc dung thai gian quy djnh. 

1. Tir 27/11/2020 — 30/11/2020: Viên chirc viêt Bàn tu' nhn xét. 

2. Tir 01/12/2020 — 03/12/2020: 

+ Các khoa, phông t chüc h9p nhn xét, dánh giá viên chüc. 

+ Hçp Tp the don vj nhn xét, dánh giá các thành viên trong Ban giám dc. 
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T1yen Xuân Hiêp 

3. Ngãy 4/12/2020: Các khoa, phông np Biên ban hçp, tong hçp kêt qua dánh 

giá, phiu dánh giá xp 1oi cUa tirng viên chirc v phông To chirc can b. 

4. Ngãy 7/12/2020: Phông T chüc can b xem xét trInh Giárn dc bnh vin 

phê duyt kt qua dánh giá. 

Trong qua trInh t, chirc thrc hin, nu có vixàng mac, d ngh lien h vâi 

phông TCCB d di.rqc hi.rng dn kjp th&i. 

Nol nh (1 ii: 

- BGD (D B/c); 

- Các khoa phông; 

- Li.ru: TCCB (2), VT. 
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A Mau so 03 

BQ Y TE CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BNH VIN MAT TW Dc Ip - Ty do - Hnh phüc 

PHIEU DANH GIA, XEP LOJJ CHAT LUJNG VIEN CHU'C 

Nãm  

Hovàtên:  

Chüc danh ngh nghip:  

Don v  cong tác:  

Chüc vu  

I. KET QUA TVDANH  GIA 

1. Chinh trj tu ttthng: 

2. Dio dIrc, lôi song: 

3. Tác phong, 1 Mi lam vic: 

4. "i thirc t chi'rc k luât: 

5. Kt qua thrc hin chirc trách, nhim vçi duçc giao (xac djnh rO ni dung cOng vic 
thirc hin; t 1 hoãn thânh, chat 1iiçng, tiên d cOng vic): 
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6. Thai d phiic vii nhân dan, doanh nghip (di vâi nhng vj trI tip xüc trrc tip 
hoc trrc tiêp giâi quyêt cong vic cüa ngl.räi dan và doanh nghip): 

PHAN DANH RIENG CHO VIEN CHUC QUAN LY 

7. Kt qua hoat dng cüa ca quan, t chrc, dan vj di.rgc giao quân 1, phii trách: 

8. Näng 1irc lath dto, quân 1: 

9. Näng lirc tp hçp, doàn kit: 

II. TI NHJt.N XET, XEP LOAI CHAT LING 

1. Tr nhn xét ru, khuyét diem: 

2. Tir xp 1oi cht luqng: 

(Hoàn thành xut sc nhim vu; hoàn thành t& nhim vi; hoàn thãnh nhim vu; 
không hoàn thành nhim vi). 

,ngày tháng nãm 
NGUfl TIX NH3N XET 
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III. MEN NHN XET, DANH GIA DOI vOi CAP PHO CUA NGIXI 
D15NG DAU IRYN VI SI NGHIP CONG LiP 

 ngày tháng nám.... 
NGIJ'fl NHiN XET, DANH GIA 

(Kj, ghi rö hQ ten) 

IV. KET QUA DANH GIA, XEP LOI CHAT LIJNG VIEN CH1J'C (Phn 
dành cho cap có thâm quyén dánh gia) 

1. Nhn xét ixu, khuy& dim: 

2. Kt qua dánh giá, xp 1oi ch& luqng: 

(Hoàn thàrih xu.t sc nhiêm vu; hoàn thành t& nhiêm vu; hoàn thânh nhim vii; 
không hoán thành nhim vii). 

 ngày tháng... nám. 
NGIJ'I CO THAM QUYEN DANH GIA 

(Kg, ghi r6 hQ ten) 
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BANG TONG HP KET QUA DANH GIA VIEN CHUC NAM  

Don VI: 

Hç và ten Chuc vti/Công 
Kt qua hân 1oi 

Ghi chá 
Loi 1 Loi 2 Loii 3 Loii 4 

Tong hçrp 

Loi 1: Hoàn thành xuât sac nhim vu 
Loi 2: Hoãn thãnh tot nhim vi 
Loai 3: Hoân Thành nhim vu 
Loi 4: Không hoàn thành nhim vii 

Truong khoa/phông/don vl 
(k xác nhn) 
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