
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1262/UBND-TH    An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2021 

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2021 
 

          Kính gửi:  

                          - Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh; 

                - Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình số 1787/TTr-SNV ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Nội vụ về việc đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn về việc thực hiện đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

2. Một số nội dung cần lưu ý, thực hiện thống nhất: 

2.1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm 

vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản 

phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với 

kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ 

trách.  

2.2. Về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP không quy định về tỷ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức được xếp loại chất lượng ở mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 

cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, khi đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 
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chức, viên chức hàng năm, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

được giao của cán bộ, công chức, viên chức và quy định tại Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP để thực hiện. 

2.3. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh, chức vụ thuộc diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

bổ nhiệm. 

Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Tỉnh ủy, hướng 

dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan có thẩm quyền. 

b) Đối với cán bộ (trừ đối tượng quy định tại điểm a) 

- Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực tiếp đánh giá, xếp loại 

chất lượng đối với chức danh: Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND cấp huyện; 

Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã (trừ 

các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). 

- Đối với các cán bộ cấp xã còn lại (cấp trưởng các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp xã): thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của huyện, thị, thành ủy. 

c) Đối với công chức (trừ đối tượng quy định tại điểm a) 

- Giám đốc Sở quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng (sau khi có ý kiến 

nhận xét, đánh giá của Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách) đối với: 

+ Công chức làm việc tại văn phòng, thanh tra, phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở. 

+ Công chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Chi cục và 

tổ chức tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Sở (gọi chung là Chi cục). 

- Người đứng đầu Chi cục quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng (sau 

khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp phó của người đứng đầu Chi cục được 

phân công phụ trách) đối với công chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng của Chi 

cục (trừ cấp phó của người đứng đầu Chi cục). 

d) Đối với công chức cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng. 

đ) Đối với công chức cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 

đánh giá, xếp loại chất lượng. 

Riêng Trưởng Công an cấp xã, thì việc đánh giá, xếp loại chất lượng thực 

hiện theo quy định của Luật chuyên ngành và gửi kết quả đánh giá về UBND cấp 

xã nơi đang công tác để lưu giữ, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

e) Đối với viên chức (trừ đối tượng quy định tại điểm a) 

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh quyết định 

đánh giá, xếp loại chất lượng (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp phó 
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của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh được phân công 

phụ trách) đối với viên chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng của đơn vị. 

Riêng đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thực hiện như sau: 

- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh quyết định 

đánh giá, xếp loại chất lượng (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của Phó Giám 

đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh được phân công phụ trách) 

đối với viên chức làm việc tại Trung tâm và Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản 

lý Khu Du lịch Núi Cấm thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh 

(trừ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh). 

- Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm quyết định đánh giá, xếp 

loại chất lượng (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của Phó Giám đốc Ban 

Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm được phân công phụ trách) đối với viên chức làm 

việc tại Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm. 

- Giám đốc Sở quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng (sau khi có ý kiến 

nhận xét, đánh giá của Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách) đối với viên 

chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở. 

- Người đứng đầu Chi cục quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng (sau 

khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp phó của người đứng đầu Chi cục được 

phân công phụ trách) đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Chi cục. 

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, Chi cục quyết định 

đánh giá, xếp loại chất lượng (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp phó 

của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, Chi cục được phân công 

phụ trách) đối với viên chức trong phạm vi trực tiếp sử dụng của đơn vị (trừ cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, Chi cục). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đánh giá, xếp loại chất 

lượng (sau khi có ý kiến nhận xét, đánh giá của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện được phân công phụ trách) đối với viên chức là người đứng đầu và cấp 

phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức trong phạm vi 

trực tiếp sử dụng của đơn vị (trừ cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

g) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, giao Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện áp dụng các nội dung tại Công văn này và các văn bản 

pháp luật có liên quan để chỉ đạo thực hiện đánh giá và xếp loại chất lượng theo 

quy định. 

2.4. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức 
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Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, thực hiện theo Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP gồm các bước sau đây: 

Bước 1: Cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng: 

- Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo 

chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

- Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác 

theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được 

giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

Bước 2: Tổ chức họp để nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 

(nội dung, thành phần dự họp theo Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP). 

Cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 

2/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phần tham dự có mặt. 

Trường hợp vắng mặt thì phải làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo mẫu 

và gửi cho người có thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng theo 

quy định. 

Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán 

bộ, công chức, viên chức đang công tác. 

Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức hoặc đề xuất cấp thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết 

định. 

Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định. 

2.5. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, 

công chức, viên chức 

a) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được 

thực hiện theo từng năm công tác. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 

hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 

ngành, lĩnh vực. 

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được 

tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, 

xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng 

hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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c) Căn cứ điểm a, điểm b của khoản 2.5 này và đặc thù của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy 

cùng cấp về việc kết hợp tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị mình, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

2.6. Việc xử lý kết quả đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức 

không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau: 

a) Đối với cán bộ: 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối 

với cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành 

nhiệm vụ. 

b) Đối với công chức: 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức 

có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; 

- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong 

thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ 

thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại; 

- Công chức lãnh đạo, quản lý có hai năm liên tiếp được xếp loại chất 

lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bị xem xét miễn nhiệm chức vụ lãnh 

đạo, quản lýtheo quy định. Trường hợp công chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất 

lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì cơ quan có 

thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật. 

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm 

không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị 

trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn. 

c) Đối với viên chức: 

- Viên chức quản lý có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ bị xem xét miễn nhiệm chức vụ quản lý theo quy 

định1. Trường hợp viên chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không 

hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì đơn vị sự nghiệp công lập có 

thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật2. 

- Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không 

hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt 

hợp đồng làm việc3. 

2.7. Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm 

nhiều chức danh thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh 

đảm nhận chính, đồng thời có kết hợp với kết quả thực hiện chức danh được giao 

kiêm nhiệm hoặc đồng thời. 

                                                 
1 |Điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 
2 Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 
3 Điểm a khoản 1 Điều 29 Luật viên chức năm 2010 
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2.8. Cán bộ, công chức, viên chức được đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở 

trong nước và nước ngoài thì thực hiện đánh giá, xếp loại dựa trên mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ và kết quả học tập. 

2.9. Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý 

kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, 

tổ chức, đơn vị cũ. 

2.10. Cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức được cử đến biệt phái tiến hành 

đánh giá, quyết định xếp loại chất lượng và gửi 01 bộ tài liệu đánh giá, xếp loại 

chất lượng về cơ quan cử biệt phái để lưu giữ. 

2.11. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với lao động hợp đồng theo Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Làm 

việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính: áp dụng đánh giá, xếp loại chất lượng 

như đối với công chức; Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: áp dụng 

đánh giá, xếp loại chất lượng như đối với viên chức. 

2.12. Chế độ thông tin báo cáo 

- Các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (mẫu kèm theo) gửi về Sở Nội vụ 

chậm nhất đến ngày 31/12/2021 để tổng hợp chung, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm: thực hiện theo 

hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan có 

thẩm quyền. 

Yêu cầu Thủ trưởng Sở, ban ngành tỉnh, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 

quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, phát sinh thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xử lý, tháo gỡ kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: HC-TC, TH. 

CHỦ TỊCH 

  

Nguyễn Thanh Bình 
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