UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2559/STC-VP

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2020

V/việc Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá,
xếp loại đối với tập thể và cá nhân cán bộ,
công chức và người lao động năm 2020

Kính gửi: Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở Tài chính.
Căn cứ Luâ ̣t Cán bô ̣, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập
thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020;
Căn cứ Quyết định 1000-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh
đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;
Căn cứ Quyết định số 1069-QĐ/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành quy định khung tiêu chuẩn chức danh và định hướng khung
tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban và tương đương ở cấp
tỉnh, cấp huyện;
Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức
đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp;
Hướng dẫn số 291/HD-SNV ngày 25/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Về tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức
cấp xã năm 2020;
Để thống nhất trong việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức,
theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Nghị định của Chính phủ và Hướng
dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kiểm điểm,
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập
thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 291/HD-SNV ngày
25/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Về tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ,
công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2020, đảm bảo đúng thẩm
quyền, đúng đối tượng và phù hợp với tình hình thực tế của Sở về đánh giá, xếp
loại cán bộ, công chức năm 2020, Sở Tài chính hướng dẫn các Phòng, Văn
phòng, Thanh tra (gọi chung là Phòng) thuộc Sở, thực hiện một số nhiệm vụ sau:
I. THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI

Thời điểm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức được tiến hành trong tháng
12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
1. Đối với tập thể lãnh đạo quản lý.
1.1. Đối tượng.
- Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính trực thuộc UBND tỉnh;
Thực hiện theo Hướng dẫn số Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng
năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
các cấp.
1.2. Khung tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các mức chất lượng:
Thực hiện theo quy định tại điểm 3.2 và 3.3, Khoản 3, Mục B, Phần II của
Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/20191.
1.3. Quy trình thực hiện:
Tập thể lãnh đạo, quản lý căn cứ các tiêu chí đánh giá và khung tiêu chuẩn các
mức chất lượng tự đánh giá, xếp loại chất lượng theo Mẫu 03 ban hành kèm theo
Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019, gửi Sở Nội vụ trước ngày 25/12/2020.
2. Đối với cá nhân
2.1. Đối với Ban Giám đốc Sở, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
Thực hiện tổ chức đánh giá, xếp loại theo quy định tại: (1) Quyết định 1000QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định
tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường
vụ Tỉnh ủy quản lý và (2) Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối
với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Trong đó, bổ sung tiêu chí đánh giá xếp loại về: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, cải
cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và có sản phẩm cụ thể
lượng hóa được; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán
bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Cá nhân tự đánh giá, xếp loại theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Hướng
dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hoàn thành gửi Sở Nội vụ trước ngày 25/12/2020.
2.2. Đối tượng do Giám đốc Sở Tài chính quản lý
2.2.1. Đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương
Thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định tại Quyết định số 1069-QĐ/TU
ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn Hướng dẫn số 10HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài các tiêu chí đánh
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giá theo quy định, bổ sung thêm tiêu chí đánh giá, xếp loại về: tinh thần đổi mới
sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và có sản
phẩm cụ thể lượng hóa được; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản
lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Cá nhân tự đánh giá, xếp loại theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Hướng dẫn
số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2.2.2. Đối với công chức
a) Nội dung đánh giá công chức2:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của
Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề
ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm
vụ. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể
hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể;
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
- Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực
tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
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 01 kèm theo Hướng dẫn này.
b) Các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức, viên chức thực hiện theo quy
định tại Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Nghị định số Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.
2.3. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại
- Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cấp phó của
người đứng đầu và công chức thuộc thẩm quyền quản lý, chịu trách nhiệm về kết
quả đánh giá, xếp loại chất lượng.
- Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ
quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá,
xếp loại.
2.4. Phương thức đánh giá
- Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức từ các phòng chuyên môn
và tương đương thuộc Sở Tài chính;
- Đối với tập thể phòng: Khi họp phòng, phòng phải lập biên bản cuộc họp
kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm
2020 theo một trong bốn mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt
nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.
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- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả triển khai thực hiện
nhiệm vụ, các phòng xây dựng báo cáo kiểm điểm tập thể phòng năm 2020, đề ra
phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Trưởng phòng chỉ đạo:
+ Viết Báo cáo kiểm điểm tập thể tập thể: Mẫu 03-HD KĐ.ĐG 2020 ban
hành kèm theo Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy.
+ Đối với lãnh đạo Sở Tài chính, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và
tương đương thuộc Sở tài chính viết bản Kiểm điểm cá nhân theo Mẫu 02-HD
KĐ.ĐG 2020 ban hành kèm theo Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
+ Đối với công chức viết Phiếu đánh giá và phân loại công chức. Theo Mẫu
số 1. Đánh giá phân loại công chức ban hành kèm theo Hướng dẫn này.
Các phòng tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và xếp loại đối với tập thể và
cá nhân công chức năm 2020.
2.2.3. Đối với người lao động ký hợp đồng lao động theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số161/2018/NĐ-CP:
Không thực hiện đánh giá, phân loại theo hướng dẫn này.
Hiện nay Bộ Luật lao động chưa có quy định về việc đánh giá cuối năm đối
với người lao động, tuy nhiên, Sở Tài chính vẫn có quyền đánh giá xếp loại lao
động căn cứ trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động với các
điều, khoản đã ký kết trong hợp đồng lao động và việc người lao động chấp hành
nội quy, quy chế của Sở Tài chính.
3. Mô ̣t số nô ̣i dung lưu ý khi đánh giá
a) Mức xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức
cấp xã gồm:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Hoàn thành nhiệm vụ;
- Không hoàn thành nhiệm vụ.
b) Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất
lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.
c) Không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức có thời
gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian
công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
d) Cán bộ, công chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp
luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng
không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
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đ) Cán bộ, công chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì
kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian
làm việc thực tế của năm đó.
e) Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do
chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán
bộ, công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả
công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi phòng, đơn vị đang công tác
để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng
f) Đối với cán bộ, công 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.
g) Đối với các trường hợp luân chuyển, biệt phái, tăng cường để bầu cử, bổ
nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao tại
cơ quan, tổ chức, đơn vị khác: Do cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, sử dụng cán
bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái, tăng cường thực hiện các
quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng
được lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, sử dụng và gửi cơ quan, tổ
chức, đơn vị cử biệt phái để lưu, theo dõi và thực hiện các chế độ, chính sách
(nếu có).
4. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân công chức
gồm:
- Báo cáo kiểm điểm, đánh giá của tập thể phòng;
- Bản kiểm điểm cá nhân của Lãnh đạo Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
và tương đương theo Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2020.
- Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Mẫu số 1) của cá nhân;
- Biên bản họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân công chức
năm 2020;
- Các bản kê khai bổ sung lý lịch của cá nhân (theo mẫu gửi kèm);
- Các bản photocopy: Ý kiế n nhận xét của cấ p uỷ đảng nơi cư trú, các văn
bằ ng, chứng chỉ để bổ sung hồ sơ (nế u có);
- Bản kê khai tài sản và thu nhập năm 2020 (Đối với đối tượng phải kê
khai, cá nhân tự nộp cho Chánh Văn phòng theo hướng dẫn kê khai TSTN)
III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
Các phòng tổ chức triển khai việc đánh giá và phân loại tập thể; cán bộ, công
chức thuô ̣c pha ̣m vi thẩ m quyề n quản lý, hoàn thành trước ngày 10/12/2020, gửi
Chánh Văn phòng tổng hợp trình Giám đốc Sở Tài chính để hoàn thành báo cáo
Sở Nội vụ theo quy định.
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các phòng
trao đổi với Chánh Văn phòng để thố ng nhấ t giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm
quyền xem xét, có ý kiế n chỉ đa ̣o./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Đảng ủy Tài chính;
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT.

Vũ Hoàng Quý
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