
Bộ tiêu chí dành cho nhân viên "Hỗ trợ phục vụ" 

STT Tên bộ tiêu chí 
Loại 

công việc 

Nhóm 

tiêu chí 
Tiêu chí 

Điểm 

tiêu 

chí 

Điểm 

max 
Ghi chú 

A 
Hiệu quả công việc/năng lực, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ 
        70   

1 A1. Hiệu quả công việc A1. Hiệu quả     60   

1,1 Điểm chính   
 

    48   

  Nhóm các công việc thực hiện   

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Phương pháp tính điểm bình quân (ĐBQ) cho từng công 

việc: 

- Xác định các công việc tương ứng với vị trí việc làm. 

- Xác định thời gian trung bình của mỗi công việc Tcv 

(giờ). 

Với thời gian trung bình làm việc trong mỗi tháng là 22 x 

8 = 176 giờ. Ta xác định tỷ trọng công việc dựa trên công 

thức: Tỷ trọng CV = Tcv/176 (%). Điểm bình quân cho 

mỗi công việc sẽ do phần mềm tính dựa trên công thức: 

ĐBQ = Tỷ trọng CV x Điểm chính ở phần A1 

Phương pháp tính điểm đánh giá cho từng công việc: Tùy 

thuộc vào Mức độ phức tạp, Chất lượng và Tiến độ thực 

hiện mà ĐBQ sẽ được cộng/trừ các mức như sau: 

- Mức độ phức tạp:  

            + Rất phức tạp (+ 20% ĐBQ) 

            + Phức tạp (+ 10% ĐBQ) 

            + Bình thường (= ĐBQ) 

- Chất lượng:  

            + Xuất sắc (+20% ĐBQ) 

            + Tốt (+10% ĐBQ) 

            + Đạt (= ĐBQ) 

            + Thấp (-10% ĐBQ) 

            + Không đạt (-20% ĐBQ) 

Tiến độ: 

            + Sớm hạn (+10% ĐBQ) 

            + Đúng hạn (= ĐBQ) 

            + Trễ do khách quan (-10% ĐBQ) 

            + Trễ do chủ quan (-20% ĐBQ) 

    

Tự động 

tính điểm 

dựa trên 

thời gian đã 

kê khai 

trong công 

việc 



1,2 Điểm cộng         12 Tổng điểm 

của nhóm 

này không 

vượt quá 12   Điểm cộng hiệu quả công việc     

Có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong công 

việc (0-8 điểm); bị áp lực về công việc và thời gian (0-

4 điểm) 
0 - 12   

2 
A2. Năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ 
A2. Năng lực, trình độ     10   

2,1 Điểm chính         8   

  
Nhóm  năng lực, trình độ chuyên 

môn 
  

Năng 

lực, trình 

độ 

Không chủ động làm việc; chậm trễ trong công việc, bị 

đôn đốc nhắc nhở 
0 - 2 

    

Chủ động trong công việc nhưng hiệu quả chưa cao; 

vẫn có sai sót về chuyên môn 
3 - 4 

Chất lượng công việc ở mức khá, không phải đôn đốc 

nhắc nhở nhiều lần 
5 - 6 

Chất lượng công việc tốt, hiệu quả cao 7 - 8 

2,2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng năng lực công tác     
Có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác; 

thời gian xử lý công việc nhanh 
0 - 2     

B 

Chấp hành đường lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, quy định, nội quy, 

quy chế 

B. Quy chế     10   

1 Điểm chính         8   

  Nhóm chấp hành nội quy, quy chế   
Nội quy, 

quy chế 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế chưa nghiêm 

hoặc có vi phạm  
0 - 1 

    

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế nhưng đôi lúc 

còn bị nhắc nhở (như đi làm muộn về sớm, không sử 

dụng hết thời gian làm việc…) 

2 - 5 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế tốt, đảm bảo thời 

gian làm việc 
6 - 8 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng nội quy, quy chế      
Gương mẫu và lôi cuốn đồng nghiệp chấp hành tốt quy 

định, nội quy, quy chế 
0 - 2     



C 

Tinh thần trách nhiệm, sự phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ; phẩm chất, 

đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; 

thái độ phục vụ nhân dân 

C. Thái độ, trách 

nhiệm 
    20   

1 Điểm chính         18   

  Nhóm thái độ, trách nhiệm   

Thái độ, 

trách 

nhiệm 

Thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tập thể, gây áp 

lực đối với người khác, thiếu sự phối hợp; tác phong lề 

lối làm việc thiếu khoa học; thái độ phục vụ nhân dân 

chưa tốt 

0 - 3 

    

Có tinh thần trách nhiệm nhưng có phát ngôn gây hiểu 

lầm, bị phản ảnh, thấy sai không góp ý; thời gian làm 

việc không đúng quy định 

4 - 7 

Có tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, không gây 

áp lực đối với người khác, có sự phối hợp trong thực 

hiện nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực; 

không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân 

trong thực hiện nhiệm vụ 

8 - 12 

Tinh thần, trách nhiệm trong công việc khá tốt, thường 

xuyên phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ , chấp hành 

sự phân công của tổ chức, tác phong, lề lối làm việc tốt, 

thái độ phục vụ nhân dân khá tốt 

13 - 

15 

Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, công tác 

phối hợp tốt; sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tác phong, lề lối 

làm việc khoa học, chuyên nghiệp; thái độ phục vụ 

nhân dân tốt 

16 - 

18 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng thái độ, trách nhiệm     

Sẵn sàng tiếp nhận công việc khó khăn; sẵn sàng chia 

sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp có hiệu quả; lôi cuốn đồng 

nghiệp, tạo dựng hình ảnh đẹp về tác phong, thái độ 

của tập thể làm việc 

0 - 1     

Tham gia hoạt động đoàn thể, phong trào chung và có 

thành tích, khen thưởng; luôn tìm tòi đổi mới thiết thực 

nhằm xây dựng cơ quan, nâng cao chất lượng công tác 

chuyên môn 

0 - 1     

 



Bộ tiêu chí dành cho công chức "Chuyên môn nghiệp vụ" 

STT Tên bộ tiêu chí 

Loại 

công 

việc 

Nhóm 

tiêu chí 
Tiêu chí 

Điểm 

tiêu 

chí 

Điểm 

max 
Ghi chú 

A 
Hiệu quả công việc/năng lực, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
        70   

1 A1. Hiệu quả công việc A1. Hiệu quả     55   

1,1 Điểm chính   
 

    45   

  Nhóm các công việc thực hiện   

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Phương pháp tính điểm bình quân (ĐBQ) cho từng công việc: 

- Xác định các công việc tương ứng với vị trí việc làm. 

- Xác định thời gian trung bình của mỗi công việc Tcv (giờ). 

Với thời gian trung bình làm việc trong mỗi tháng là 22 x 8 = 

176 giờ. Ta xác định tỷ trọng công việc dựa trên công thức: 

Tỷ trọng CV = Tcv/176 (%). Điểm bình quân cho mỗi công 

việc sẽ do phần mềm tính dựa trên công thức: ĐBQ = Tỷ 

trọng CV x Điểm chính ở phần A1 

Phương pháp tính điểm đánh giá cho từng công việc: Tùy 

thuộc vào Mức độ phức tạp, Chất lượng và Tiến độ thực hiện 

mà ĐBQ sẽ được cộng/trừ các mức như sau: 

- Mức độ phức tạp:  

            + Rất phức tạp (+ 20% ĐBQ) 

            + Phức tạp (+ 10% ĐBQ) 

            + Bình thường (= ĐBQ) 

- Chất lượng:  

            + Xuất sắc (+20% ĐBQ) 

            + Tốt (+10% ĐBQ) 

            + Đạt (= ĐBQ) 

            + Thấp (-10% ĐBQ) 

            + Không đạt (-20% ĐBQ) 

Tiến độ: 

            + Sớm hạn (+10% ĐBQ) 

            + Đúng hạn (= ĐBQ) 

            + Trễ do khách quan (-10% ĐBQ) 

            + Trễ do chủ quan (-20% ĐBQ) 

    

Tự động tính 

điểm dựa 

trên thời gian 

đã kê khai 

trong công 

việc 



1,2 Điểm cộng         10 Tổng điểm 

của nhóm 

này không 

vượt quá 10   Điểm cộng hiệu quả công việc     

Có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong công việc 

(0-6 điểm);  

bị áp lực về công việc và thời gian (0-4 điểm) 
0 - 10   

2 
A2. Năng lực, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

A2. Năng lực, trình 

độ 
    15   

2,1 Điểm chính         11   

  
Nhóm năng lực, trình độ chuyên 

môn 
  

Năng lực, 

trình độ 

Không chủ động làm việc; chậm trễ trong công việc, bị 

đôn đốc nhắc nhở 
0 - 3 

    

Có chủ động công việc nhưng năng suất, chất lượng chưa 

cao; có sai sót về chuyên môn, thể chức, chính tả 
4 - 6 

Làm việc năng suất, chất lượng nhưng chưa có đề xuất 

mang lại hiệu quả 
7 - 9 

Năng suất, chất lượng cao, có đề xuất mang lại hiệu quả 10-11 

2,2 Điểm cộng         4   

  Điểm cộng năng lực công tác     
Có nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác; thời gian xử lý công việc nhanh  
0 - 4   

  

B 

Chấp hành đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, quy định, 

nội quy, quy chế 

B. Quy chế     10   

1 Điểm chính         8   

  Nhóm chấp hành nội quy, quy chế   
Nội quy, 

quy chế 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế chưa nghiêm hoặc 

có vi phạm  
0 - 1 

    

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế nhưng đôi lúc còn 

bị nhắc nhở (như đi làm muộn về sớm, không sử dụng hết 

thời gian làm việc…) 

2 - 5 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế tốt, đảm bảo thời 

gian làm việc 
6 - 8 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng nội quy, quy chế      
Gương mẫu và lôi cuốn đồng nghiệp chấp hành tốt quy 

định, nội quy, quy chế 
0 - 2     



C 

Tinh thần trách nhiệm, sự phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ; phẩm 

chất, đạo đức, tác phong, lề lối làm 

việc; thái độ phục vụ nhân dân 

C. Thái độ,  

trách nhiệm 
    20   

1 Điểm chính         18   

  Nhóm thái độ, trách nhiệm   

Thái độ, 

trách 

nhiệm 

Thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tập thể, gây áp lực 

đối với người khác, thiếu sự phối hợp; tác phong lề lối làm 

việc thiếu khoa học; thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt 

0 - 3 

    

Có tinh thần trách nhiệm nhưng có phát ngôn gây hiểu 

lầm, bị phản ảnh, thấy sai không góp ý; thời gian làm việc 

không đúng quy định 

4 - 7 

Có tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, không gây áp 

lực đối với người khác, có sự phối hợp trong thực hiện 

nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực; không 

gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực 

hiện nhiệm vụ 

8 - 12 

Tinh thần, trách nhiệm trong công việc khá tốt, thường 

xuyên phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ , chấp hành sự 

phân công của tổ chức, tác phong, lề lối làm việc tốt, thái 

độ phục vụ nhân dân khá tốt 

13-15 

Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, công tác phối 

hợp tốt; sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc 

khoa học, chuyên nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân tốt 

16-18 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng thái độ, trách nhiệm     

Sẵn sàng tiếp nhận công việc khó khăn; sẵn sàng chia sẻ, 

giúp đỡ đồng nghiệp có hiệu quả; lôi cuốn đồng nghiệp, 

tạo dựng hình ảnh đẹp về tác phong, thái độ của tập thể 

làm việc 

0 - 1     

Tham gia hoạt động đoàn thể, phong trào chung và có 

thành tích, khen thưởng; luôn tìm tòi đổi mới thiết thực 

nhằm xây dựng cơ quan, nâng cao chất lượng công tác 

chuyên môn 

0 - 1     

 

  



Bộ tiêu chí dành cho công chức "Lãnh đạo cấp phòng và tương đương" 

STT Tên bộ tiêu chí 

Loại 

công 

việc 

Nhóm 

tiêu chí 
Tiêu chí 

Điểm 

tiêu 

chí 

Điểm 

max 
Ghi chú 

A 
Hiệu quả công việc/năng lực, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
        70   

1 A1. Hiệu quả công việc A1. Hiệu quả     50   

1,1 Điểm chính   
 

    40   

  Nhóm các công việc thực hiện    

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Phương pháp tính điểm bình quân (ĐBQ) cho từng công việc: 

- Xác định các công việc tương ứng với vị trí việc làm. 

- Xác định thời gian trung bình của mỗi công việc Tcv (giờ). 

Với thời gian trung bình làm việc trong mỗi tháng là 22 x 8 = 

176 giờ. Ta xác định tỷ trọng công việc dựa trên công thức: 

Tỷ trọng CV = Tcv/176 (%). Điểm bình quân cho mỗi công 

việc sẽ do phần mềm tính dựa trên công thức: ĐBQ = Tỷ 

trọng CV x Điểm chính ở phần A1 

Phương pháp tính điểm đánh giá cho từng công việc: Tùy 

thuộc vào Mức độ phức tạp, Chất lượng và Tiến độ thực hiện 

mà ĐBQ sẽ được cộng/trừ các mức như sau: 

- Mức độ phức tạp:  

            + Rất phức tạp (+ 20% ĐBQ) 

            + Phức tạp (+ 10% ĐBQ) 

            + Bình thường (= ĐBQ) 

- Chất lượng:  

            + Xuất sắc (+20% ĐBQ) 

            + Tốt (+10% ĐBQ) 

            + Đạt (= ĐBQ) 

            + Thấp (-10% ĐBQ) 

            + Không đạt (-20% ĐBQ) 

Tiến độ: 

            + Sớm hạn (+10% ĐBQ) 

            + Đúng hạn (= ĐBQ) 

            + Trễ do khách quan (-10% ĐBQ) 

            + Trễ do chủ quan (-20% ĐBQ) 

    

Tự động 

tính điểm 

dựa trên 

thời gian 

đã kê khai 

trong công 

việc 

1,2 Điểm cộng         10 Tổng điểm 

của nhóm 

này không 

vượt quá 10 
  Điểm cộng hiệu quả công việc     

Có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong công việc 

(0-6 điểm); bị áp lực về công việc và thời gian (0-4 điểm) 
0 - 10   



2 
A2. Năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ 
A2. Năng lực, trình 

độ 
    10   

2,1 Điểm chính         8   

  
Nhóm năng lực, trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ 
  

Năng lực, 

trình độ 

Không chủ động tham mưu, đề xuất; có sai sót về chuyên 

môn nghiệp vụ, thể thức văn bản và lỗi chính tả 
0 - 2 

    

Chủ động tham mưu công việc, không để sai sót về chuyên 

môn nhưng còn bị sửa chữa và đôn đốc nhắc nhở nhiều lần 
3 - 5 

Chất lượng tham mưu, đề xuất hiệu quả; không bị sửa 

chữa, đôn đốc nhắc nhở; năng suất, chất lượng và hiệu quả 

trong công việc cao 

6 - 8 

2,2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng năng lực công tác     

Có nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác; xử lý được các công việc phức tạp; thời gian xử 

lý công việc nhanh 

0 - 2   

  

3 

A3. Năng lực lãnh đạo, quản lý, 

tập hợp, đoàn kết; kết quả hoạt 

động của tập thể 

A3. Lãnh đạo, quản lý     10   

3,1 Điểm chính         8   

  Nhóm năng lực lãnh đạo, quản lý    

Năng lực 

lãnh đạo, 

quản lý 

Tổ chức, triển khai công việc chưa tốt, còn nhiều sai sót, 

chưa tạo được uy tín, thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 
0 - 2 

    
Hướng dẫn cách làm, kiểm tra đôn đốc nhân viên, phân 

công công việc rõ ràng, tổ chức làm việc theo nhóm 
3 - 5 

Tổ chức phân công công việc tốt, hiệu quả công việc của 

đơn vị cao, tập hợp được đồng nghiệp 
6 - 8 

3,2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng năng lực lãnh đạo     

Có khả năng bao quát, tổng hợp, phân tích, đề xuất cho 

lãnh đạo Sở về công tác quản lý; giải quyết được các vấn 

đề phát sinh của đơn vị 

0 - 2     

B 

Chấp hành đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, quy 

định, nội quy, quy chế 

B. Quy chế     10   

1 Điểm chính         8   

  
Nhóm chấp hành nội quy, quy 

chế 
  

Nội quy, 
quy chế 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế chưa nghiêm hoặc 

có vi phạm  
0 - 1 

    

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế nhưng đôi lúc còn bị 

nhắc nhở (như đi làm muộn về sớm, không sử dụng hết 

thời gian làm việc…) 

2 - 5 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế tốt, đảm bảo thời 

gian làm việc 
6 - 8 



2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng nội quy, quy chế      
Gương mẫu và lôi cuốn đồng nghiệp chấp hành tốt quy 

định, nội quy, quy chế 
0 - 2     

C 

Tinh thần trách nhiệm, sự phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ; phẩm 

chất, đạo đức, tác phong, lề lối làm 

việc; thái độ phục vụ nhân dân 

C. Thái độ,  

trách nhiệm 
    20   

1 Điểm chính         18   

  Nhóm thái độ, trách nhiệm   

Thái độ, 

trách 

nhiệm 

Thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tập thể, gây áp lực 

đối với người khác, thiếu sự phối hợp; tác phong lề lối làm 

việc thiếu khoa học; thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt 

0 - 3 

    

Có tinh thần trách nhiệm nhưng có phát ngôn gây hiểu 

lầm, bị phản ảnh, thấy sai không góp ý; thời gian làm việc 

không đúng quy định 

4 - 7 

Có tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, không gây áp 

lực đối với người khác, có sự phối hợp trong thực hiện 

nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực; không gây 

phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực hiện 

nhiệm vụ 

8 - 12 

Tinh thần, trách nhiệm trong công việc khá tốt, thường 

xuyên phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ , chấp hành sự 

phân công của tổ chức, tác phong, lề lối làm việc tốt, thái 

độ phục vụ nhân dân khá tốt 

13 - 

15 

Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, công tác phối 

hợp tốt; sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc 

khoa học, chuyên nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân tốt 

16 - 

18 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng thái độ, trách nhiệm     

Sẵn sàng tiếp nhận công việc khó khăn; sẵn sàng chia sẻ, 

giúp đỡ đồng nghiệp có hiệu quả; lôi cuốn đồng nghiệp, 

tạo dựng hình ảnh đẹp về tác phong, thái độ của tập thể 

làm việc 

0 - 1     

Tham gia hoạt động đoàn thể, phong trào chung và có 

thành tích, khen thưởng; luôn tìm tòi đổi mới thiết thực 

nhằm xây dựng cơ quan, nâng cao chất lượng công tác 

chuyên môn 

0 - 1     

 

  



Bộ tiêu chí dành cho công chức "Phó Giám đốc" 

STT Tên bộ tiêu chí 

Loại 

công 

việc 

Nhóm 

tiêu 

chí 

Tiêu chí 

Điểm 

tiêu 

chí 

Điểm 

max 
Ghi chú 

A 
Hiệu quả công việc/năng lực, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
        70   

1 A1. Hiệu quả công việc A1. Hiệu quả     40   

1,1 Điểm chính   
 

    30   

  Nhóm các công việc thực hiện   

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Phương pháp tính điểm bình quân (ĐBQ) cho từng công việc: 

- Xác định các công việc tương ứng với vị trí việc làm. 

- Xác định thời gian trung bình của mỗi công việc Tcv (giờ). 

Với thời gian trung bình làm việc trong mỗi tháng là 22 x 8 = 

176 giờ. Ta xác định tỷ trọng công việc dựa trên công thức: Tỷ 

trọng CV = Tcv/176 (%). Điểm bình quân cho mỗi công việc sẽ 

do phần mềm tính dựa trên công thức: ĐBQ = Tỷ trọng CV x 

Điểm chính ở phần A1. 

Phương pháp tính điểm đánh giá cho từng công việc: Tùy thuộc 

vào Mức độ phức tạp, Chất lượng và Tiến độ thực hiện mà ĐBQ 

sẽ được cộng/trừ các mức như sau: 

- Mức độ phức tạp:  

            + Rất phức tạp (+ 20% ĐBQ) 

            + Phức tạp (+ 10% ĐBQ) 

            + Bình thường (= ĐBQ) 

- Chất lượng:  

            + Xuất sắc (+20% ĐBQ) 

            + Tốt (+10% ĐBQ) 

            + Đạt (= ĐBQ) 

            + Thấp (-10% ĐBQ) 

            + Không đạt (-20% ĐBQ) 

Tiến độ: 

            + Sớm hạn (+10% ĐBQ) 

            + Đúng hạn (= ĐBQ) 

            + Trễ do khách quan (-10% ĐBQ) 

            + Trễ do chủ quan (-20% ĐBQ) 

    

Tự động tính 

điểm dựa trên 

thời gian đã kê 

khai trong 

công việc 

1,2 Điểm cộng         10 Tổng điểm 
của nhóm này 

không vượt 

quá 10 
  Điểm cộng hiệu quả công việc     

Có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong công việc (0 - 

6 điểm); bị áp lực về công việc và thời gian (0 - 4 điểm) 
0 - 10   



2 
A2. Năng lực, trình  độ chuyên 

môn, nghiệp vụ 
A2. Năng lực,  

trình độ 
    15   

2,1 Điểm chính         13   

  
Nhóm năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ 
  

Năng 

lực, 

trình 

độ 

Giải quyết công việc không trôi chảy, lúng túng, thiếu bao 

quát, không hướng dẫn cách làm, không sửa chữa ... 
0 - 3 

    

Giải quyết công việc hiệu quả chưa cao, còn để sai sót về 

chuyên môn, thiếu quyết liệt nhưng đã xác định cách làm, 

hướng dẫn, sửa chữa 

4 - 7 

Giải quyết công việc khá, bao quát, tham mưu có chất lượng 8 - 11 

Tổ chức giải quyết công việc tốt, năng suất, chất lượng và 

hiệu quả cao 

12 - 

13 

2,2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng năng lực công tác     

Có nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác; xử lý được các công việc phức tạp; thời gian xử lý công 

việc nhanh 

0 - 2     

3 

A3. Năng lực lãnh đạo, quản lý, 

tập hợp, đoàn kết; kết quả hoạt 
động của tập thể 

A3. Lãnh đạo,  

quản lý 
    15   

3,1 Điểm chính         13   

  Nhóm năng lực lãnh đạo, quản lý   

Năng 

lực 

lãnh 

đạo, 

quản 

lý 

Tổ chức, triển khai, phân công công việc không cụ thể, thiếu 

chi tiết, thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, để công việc tồn 

đọng 

0 - 3 

    

Tổ chức, triển khai, phân công công việc rõ ràng, cụ thể, kiểm 

tra đôn đốc, hướng dẫn, không để công việc tồn đọng, đôi khi 

còn bị nhắc nhở 

4 - 7 

Tổ chức, triển khai, phân công công việc tốt, có uy tín, quy tụ, 

tập hợp được đồng nghiệp, hiệu quả công việc thuộc lĩnh vực 

phụ trách cao 

8 - 13 

3,2 Điểm cộng         2   

  
Điểm cộng năng lực lãnh đạo,  

quản lý 
    

Có tầm nhìn, phát huy được trí tuệ của tập thể và cá nhân 

trong đơn vị; giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thực 

tế của ngành 

0 - 2     

B 

Chấp hành đường lối của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước, quy 

định, nội quy, quy chế 

B. Quy chế     10   

1 Điểm chính         8   

  
Nhóm chấp hành nội quy, quy 

chế 
  

Nội 

quy, 

quy 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế chưa nghiêm hoặc có vi 

phạm  
0 - 1 

    

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế nhưng đôi lúc còn bị 2 - 5 



chế nhắc nhở (như đi làm muộn về sớm, không sử dụng hết thời 

gian làm việc…) 

Chấp hành quy định, nội quy, quy chế tốt, đảm bảo thời gian 

làm việc 
6 - 8 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng nội quy, quy chế      
Gương mẫu và lôi cuốn đồng nghiệp chấp hành tốt quy định, 

nội quy, quy chế 
0 - 2     

C 

Tinh thần trách nhiệm, sự phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ; phẩm 

chất, đạo đức, tác phong, lề lối 

làm việc; thái độ phục vụ nhân 

dân 

C. Thái độ, 

trách nhiệm 
    20   

1 Điểm chính         18   

  Nhóm thái độ, trách nhiệm   

Thái 

độ, 

trách 

nhiệm 

Thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tập thể, gây áp lực đối 

với người khác, thiếu sự phối hợp; tác phong lề lối làm việc 

thiếu khoa học; thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt 

0 - 3 

    

Có tinh thần trách nhiệm nhưng có phát ngôn gây hiểu lầm, bị 

phản ảnh, thấy sai không góp ý; thời gian làm việc không 

đúng quy định 

4 - 7 

Có tinh thần, trách nhiệm đối với công việc, không gây áp lực 

đối với người khác, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 

tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực; không gây phiền hà, 

khó khăn cho tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ 

8 - 12 

Tinh thần, trách nhiệm trong công việc khá tốt, thường xuyên 

phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ , chấp hành sự phân công 

của tổ chức, tác phong, lề lối làm việc tốt, thái độ phục vụ 

nhân dân khá tốt 

13 - 

15 

Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, công tác phối hợp 

tốt; sẵn sàng nhận nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc khoa 

học, chuyên nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân tốt 

16 - 

18 

2 Điểm cộng         2   

  Điểm cộng thái độ, trách nhiệm     

Sẵn sàng tiếp nhận công việc khó khăn; sẵn sàng chia sẻ, giúp 

đỡ đồng nghiệp có hiệu quả; lôi cuốn đồng nghiệp, tạo dựng 

hình ảnh đẹp về tác phong, thái độ của tập thể làm việc 

0 - 1     

Tham gia hoạt động đoàn thể, phong trào chung và có thành 

tích, khen thưởng; luôn tìm tòi đổi mới thiết thực nhằm xây 

dựng cơ quan, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn 

0 - 1     

 


