
B ộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VẢ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:##>/LĐTBXH-TCCB 
V/v đánh giá, phân loại công chức, 

viên chức và người lao động năm 2019

Hà Nội, n g à y t h á n g  11 năm 2019

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người 
lao động, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối 
với công chức, viên chức và người lao động năm 2019 như sau:

1. về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân 
loại đối với công chức, viên chức và người lao động:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của 
Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 
88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Công văn số 4978/LĐTBXH- 
TCCB ngày 28/11/2017 của Bộ về việc hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, 
viên chức và người lao động.

2. Trên cơ sở đánh giá, phân loại, Thủ trưởng đon vị báo cáo kết quả về Bộ, gồm:

Công văn báo cáo quá trình thực hiện; Bảng tổng họp kết quả đánh giá công 
chức, viên chức và người lao động; danh sách những công chức hoàn thành nhiệm 
vụ nhưng còn hạn chế về năng lực nêu rõ lý do hạn chế về năng lực; danh sách 
những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu 
cầu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ (theo mâu đính kèm).

3. Đối với các trường họp thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Bộ (gồm 
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục) đơn 
vị gửi hồ sơ, gồm: Phiếu đánh giá, phân loại cá nhân; biên bản cuộc họp; ý kiến 
bằng văn bản của cấp ủy đảng; các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề 
án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của 
đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hồ sơ, văn bản báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện, đơn vị gửi về Bộ 
(qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2020.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai và báo cáo Bộ theo đúng 
thời hạn .!(ỳtỊ/

N ơi Iiliận:
-  N hư trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- C ổng thông tin điện tử;
- Lưu: V T, Vụ TC C B.

Trinh Minh Chí



Tên đon vị:

BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHÚC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm Công văn sô 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

Mâu sô 01 
(Đon vị QLNN)

TT
C á c  t r ư ò n g  h ọ p  

đ á n h  g iá , p h â n  lo ạ i

Tổng số

(người)

M ứ c  đ ộ  đ á n h  g iá , p h â n  lo ạ i

Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc 

nhiêm vu Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng 
còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành 
nhiêm vu

Số lượng 
(người) Tỷ lệ(%) Số lượng 

(người) Tỷ lệ(%) Số lượng 
(người) Tỷ lệ(%) Số lượng 

(người) Tỷ lệ(%)

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Công chức

2 Lao đông hơp đồng theo Nghi đinh số 
68/2000/NĐ-CP

3 Lao động hợp đồng khác

NGƯỜI LẬP BẢNG
. ...  ngày ... tháng .... năm .. 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Tên đo n vị: Mẩu số 02
(Đơn vị sự nghiệp)

BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm Công văn sổ: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng I I  năm 2019)

TT
C á c  trường họp 

đ á n h  g iá , p h â n  lo ạ i

Tổng số 

(người)

Mức độ phân loại đánh giá

Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành 
nhiệm vụ

Số lượng 
(người) Tỷ lệ (%) Số lượng 

(người) Tỷ lệ(%) Số lượng 
(người) Tỷ lệ(%) Số lượng 

(người) Tỷ lệ(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Viên chức

2 Lao động hợp đồng theo Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP

3 Lao động hợp đồng khác

NGƯỜI LẬP BẢNG

....ngày ... tháng .... năm .. 
THU TRƯỞNG ĐON VỊ



Tên đon vi: Mẩu số: 03

DANH SÁCH CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH NHIỆM v ụ  NHƯNG CÒN HẠN CHÉ VÈ NĂNG L ự c
VÀ CÔNG CHỨC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM v ụ  NĂM 2019

(Kèm Công văn sổ: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 7 thảng 11 năm 2019)

STT Ho và tên Chức vu Lý do không hoàn thành Ghi chú
(1) "(2) (3) (4 ) (5)

Nguòi lập bảng
, N g à y...  th án g... năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Tên đơn vi: Mầu số: 04

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM v ụ  NĂM 2019

(Kèm Công văn sổ: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

STT Ho và tên Chức vu Lý do không hoàn thành Ghi chú
( 1) "(2 ) (3) (4) (5)

Người ỉập bảng
, N g à y...  th ảng... năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


