
 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng  

đối với viên chức và lao động  hợp đồng 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/11/2021 của Sở Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội Hà Nội về Ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hằng 

tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại cơ quan Sở và các đơn 

vị trực thuộc Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Hà Nội; Trƣờng Trung cấp nghề Nấu 

ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội thông báo tới toàn thể viên chức và lao động 

hợp đồng trong Nhà trƣờng thực hiện những nội dung sau:  

- Thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức và lao động hợp đồng theo Quyết định số 

1000/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/11/2021 của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Hà Nội 

từ tháng 1/2022. (Dừng việc thực hiện Phiếu đánh giá thi đua hằng tháng của Nhà trường 

từ tháng 1/2022). 

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác: 

- Các phòng, khoa xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm, tháng của 

phòng, khoa (Theo Mẫu số 06). Hạn nộp nhƣ sau (Bộ phận tiếp nhận: Đ/c Lý Anh - Phòng 

TCHC): 

+ Các phòng chức năng: nộp Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, tháng 

1/2022 hạn cuối cùng ngày 22/12/2021. 

+ Các Khoa chuyên môn: nộp Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, tháng 

1/2022 hạn cuối cùng ngày 25/12/2021. 

+ Ngày 24/12/2021 Phòng TCHC gửi Kế hoạch tổng thể của Nhà trƣờng đến các 

phòng, khoa. 

+ Các phòng, khoa nộp kế hoạch tháng tiếp theo vào ngày 25 tháng trước.   

- Viên chức và lao động hợp đồng xây dựng kế hoạch cá nhân hằng tháng (Theo Mẫu 

số 07) trƣớc ngày 23 tháng trước, Lịch công tác tuần (Theo Mẫu số 08) trƣớc ngày thứ 

Sáu tuần trước gửi cấp trên quản lý.  

2. Thực hiện đánh giá: 

- Viên chức thực hiện đánh giá theo Mẫu số 3; Lao động hợp đồng đánh giá theo Mẫu 

số 4. 

- Thời gian thực hiện đánh giá từ ngày 21 tháng  trƣớc liền kề đến ngày 20 tháng đánh 

giá. 
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+ Các phòng, khoa nộp Phiếu đánh giá, biên bản họp và tổng hợp kết quả xếp loại 

(Theo Mẫu số 05) trƣớc ngày 25 hằng tháng. 

+ Tổ chức họp đánh giá viên chức, ngƣời lao động ngày 30 hằng tháng. 

+ Thông báo công khai kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, ngƣời lao động ngày 04 

của tháng kế tiếp (Theo Mẫu số 09). 

- Điểm trừ: thực hiện không đảm bảo tiến độ, chất lƣợng, vi phạm quy định, nội quy 

của nhà trƣờng theo các tiêu chí trừ 1 điểm mỗi lần. Một tiêu chí đƣợc cấp có thẩm quyền 

đánh giá 0 điểm liên tục 3 tháng hoặc 5 tháng trong năm đánh giá thì bị hạ một bậc đánh 

giá tổng kết cuối năm.  

Các Phòng, khoa trong toàn trƣờng nghiêm túc thực hiện Quy định về việc đánh giá, 

xếp loại hằng tháng đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng và thông báo này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc các phòng, khoa báo cáo Ban giám hiệu (qua 

Phòng TCHC) để xem xét, tổng hợp báo cáo Sở./. 

 

Nơi nhận:  

- Các Phó Hiệu trƣởng; 

- Các phòng, khoa, xƣởng; 

- Lƣu TCHC, VT. 
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