
  

Số 17 Ngày 21 tháng 3 năm 2019 

 MỤC LỤC  
   

   

 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Trang 

13-3-2019 Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh về 
ñánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế. 

03 

13-3-2019 Quyết ñịnh số 13/2019/Qð-UBND về việc sửa ñổi ðiều 9 tại 
Quyết ñịnh số 66/2018/Qð-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

44 

18-3-2019 Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-UBND về việc ban hành mức giá 
dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản 
gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất trên 
ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

46 

  VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

12-3-2019 Quyết ñịnh số 597/Qð-UBND về việc phê duyệt ðề án “Phát triển 
công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025”. 

51 

14-3-2019 Quyết ñịnh số 620/Qð-UBND về việc công nhận xã Quảng Phước, 
huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

64 

                         Tỉnh Thừa Thiên Huế 
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14-3-2019 Quyết ñịnh số 622/Qð-UBND về việc công nhận xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

65 

14-3-2019 Quyết ñịnh số 624/Qð-UBND về việc công nhận xã Hương Toàn, 
thị xã Hương Trà ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

66 

14-3-2019 Quyết ñịnh số 625/Qð-UBND về việc công nhận xã Quảng Vinh, 
huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

67 
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 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                         ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 12/2019/Qð-UBND                  Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về ñánh giá và phân loại cán bộ,  

công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 56/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 
quy ñịnh về ñánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2017/Nð-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 56/2015/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 
của Chính phủ quy ñịnh về ñánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñánh giá và phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

Phan Ngọc Thọ 
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     ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ðỊNH 
Về việc ñánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 

trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, 

thẩm quyền ñánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. 
ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước và các ñơn vị 

sự nghiệp công lập; 
2. Cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện; 
3. Cán bộ, công chức cấp xã. 
ðiều 3. Nguyên  tắc ñánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức  
1. Bảo ñảm ñúng thẩm quyền: Cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý ñánh giá; 

công chức, viên chức do người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñánh giá. Cấp nào, 
người nào thực hiện việc ñánh giá thì ñồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu 
trách nhiệm về quyết ñịnh của mình. 

2. Việc ñánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ ñược giao và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. Việc ñánh giá cần làm rõ ưu ñiểm, khuyết ñiểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, 
năng lực, trình ñộ của cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Bảo ñảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, 
hình thức. 

4. Việc ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh ñạo, quản lý phải dựa vào 
kết quả hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị ñược giao lãnh ñạo, quản lý; việc 
ñánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt ñộng của ñơn vị 
ñược giao quản lý, phụ trách.  

5. Mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ của người ñứng ñầu không ñược cao hơn mức ñộ 
hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, ñơn vị. 

6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do 
yếu tố khách quan, bất khả kháng thì ñược xem xét trong quá trình ñánh giá, phân loại. 

7. Kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ñược sử dụng là cơ sở 
liên thông trong ñánh giá, phân loại ñảng viên, ñoàn viên công ñoàn. Việc ñánh giá, 
phân loại bảo ñảm yêu cầu ñặc thù của từng tổ chức, không trùng lặp về nội dung, 
nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả. 
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ðiều 4. Căn cứ ñể ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức  
1. ðối với cán bộ, căn cứ ñánh giá gồm: 
a) Nghĩa vụ, ñạo ñức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không ñược làm 

quy ñịnh tại Luật Cán bộ, công chức; 
b) Tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ; 
c) Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 

thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc ñược cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt 
hoặc phân công. 

2. ðối với công chức, căn cứ ñánh giá, gồm: 
a) Nghĩa vụ, ñạo ñức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không ñược 

làm quy ñịnh tại Luật Cán bộ, công chức; 
b) Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh ñạo, quản lý; 
c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm ñược phân công hoặc 

ñược giao chỉ ñạo, tổ chức thực hiện. 
3. ðối với viên chức, căn cứ ñánh giá gồm: 
a) Các cam kết trong hợp ñồng làm việc ñã ký kết; 
b) Quy ñịnh về ñạo ñức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức. 
ðiều 5. Thời ñiểm ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 
1. Việc ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ñược thực hiện theo 

từng năm công tác. 
a) Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, 

ñơn vị mới có trách nhiệm ñánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị cũ (ñối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị cũ từ 06 tháng trở lên). 

b) Cán bộ, công chức, viên chức ñang trong thời gian tập sự, thử việc; trong 
năm nghỉ chế ñộ thai sản hoặc ñược cử ñi ñào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan, ñơn vị vẫn 
tổ chức ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Những trường hợp ñược cử 
ñi ñào tạo, bồi dưỡng phải nộp kết quả học tập ñể làm cơ sở ñánh giá. Những trường hợp 
nghỉ thai sản theo quy ñịnh của pháp luật thì việc tổng hợp ñánh giá, phân loại mức ñộ 
hoàn thành nhiệm vụ cả năm không bao gồm số tháng ñược nghỉ theo chế ñộ quy ñịnh. 

c) Không thực hiện việc ñánh giá ñối với cán bộ, công chức, viên chức không 
ñảm bảo thời gian làm việc trong năm như: Xin nghỉ không hưởng lương từ 06 tháng 
trở lên vì lý do cá nhân; nghỉ trị bệnh cả năm hoặc kéo dài từ năm này sang năm khác. 

2. Thời ñiểm ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ñược tiến hành 
trước khi thực hiện việc ñánh giá, phân loại ñảng viên, bình xét thi ñua, khen thưởng 
hàng năm. 

3. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, ñào tạo 
và một số lĩnh vực khác có thời ñiểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, 
thời ñiểm ñánh giá, phân loại công chức, viên chức do người ñứng ñầu quyết ñịnh. 
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Chương II 
NỘI DUNG ðÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN  CHỨC 

ðiều 6. Thẩm quyền và trách nhiệm ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 
viên chức   

1. ðối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo, quản lý  

a) Các chủ thể có thẩm quyền nhận xét, ñánh giá gồm:  

- Bản thân cán bộ, công chức, viên chức tự nhận xét, ñánh giá; 

- Cấp dưới trực tiếp nhận xét, ñánh giá (nếu cần); 

- Tập thể lãnh ñạo (cùng cấp) nhận xét, ñánh giá; 

- Cấp trên trực tiếp nhận xét, ñánh giá (thông qua ñánh giá, nhận xét của các sở 
quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao). 

b) Cấp có thẩm quyền quản lý quyết ñịnh quyết ñịnh nội dung nhận xét, ñánh giá, 
xếp loại và nhận ñịnh chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ, công chức, viên chức 
lãnh ñạo, quản lý. 

2. ðối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý 

a) Người ñứng ñầu trực tiếp ñánh giá, phân loại ñối với công chức thuộc quyền 
quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả ñánh giá, phân loại. 

b) Thẩm quyền và trách nhiệm ñánh giá, phân loại viên chức: 

- Người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc ñánh giá 
viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Căn cứ vào ñiều kiện cụ thể, người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập thực hiện 
việc ñánh giá hoặc phân công, phân cấp việc ñánh giá viên chức thuộc thẩm quyền 
quản lý. Người ñược giao thẩm quyền ñánh giá viên chức phải chịu trách nhiệm 
trước người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập về kết quả ñánh giá. 

- Người có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm ñánh giá viên chức quản lý 
trong ñơn vị sự nghiệp công lập. 

ðiều 7. Phương pháp ñánh giá  

1. Tập thể, cá nhân có thẩm quyền thực hiện nhận xét, ñánh giá những ưu ñiểm, 
khuyết ñiểm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy ñịnh tại ðiều 4 Quy ñịnh này. 

2. Lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú theo quy ñịnh 
hiện hành của ðảng ñối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý. 

ðiều 8. Nội dung ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức  

1. Các chức danh giám ñốc, phó giám ñốc các sở, ban; các ñơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp ñược 
ñánh giá theo các nội dung sau: 

a) Chính trị tư tưởng; 

b) ðạo ñức, lối sống; 
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c) Tác phong, lề lối làm việc; 

d) Ý thức tổ chức kỷ luật; 

ñ) Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp 
và việc thực hiện quy tắc ứng xử; 

e) Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ;  

g) Năng lực lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành;  

h) Năng lực tập hợp, ñoàn kết cán bộ, công chức, viên chức;  

i) Lãnh ñạo, chỉ ñạo cải cách chế ñộ công vụ, công chức;  

k) Tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;  

l) Ứng dụng công nghệ thông tin; 

m) Kết quả nghiên cứu khoa học; 

n) Kết quả ñánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính;  

o) Kết quả ñánh giá, xếp hạng mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; 

p) Kết quả ñánh giá, xếp loại chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện; 

q) Kết quả ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng hàng năm của ñơn vị. 

ðối với các tiêu chí: Kết quả ñánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính; 
kết quả ñánh giá, xếp hạng mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; kết quả ñánh giá, 
xếp loại chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; kết quả 
ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng hàng năm của ñơn vị nếu trên ñịa bàn tỉnh 
chưa áp dụng ñồng bộ tiêu chí nào thì các ñơn vị, ñịa phương không thực hiện việc 
ñánh giá và ñược tính ñiểm tối ña tiêu chí ñó.  

2. Các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng các sở, ban cấp tỉnh và 
các cơ quan hành chính thuộc sở; UBND cấp huyện; trưởng, phó các chi cục và 
tương ñương thuộc sở ñược ñánh giá theo các nội dung sau: 

a) Chính trị tư tưởng; 

b) ðạo ñức, lối sống; 

c) Tác phong, lề lối làm việc; 

d) Ý thức tổ chức kỷ luật; 

ñ) Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp 
và việc thực hiện quy tắc ứng xử; 

e) Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ;  

g) Năng lực lãnh ñạo, quản lý;  

h) Năng lực tập hợp, ñoàn kết công chức;  

i) Tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;  

k) Kết quả xếp loại thi ñua của Phòng ñược giao lãnh ñạo, quản lý;  

l) Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; 

m) Kết quả nghiên cứu khoa học. 
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3. Công chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý ñược ñánh giá theo các 
nội dung sau: 

a) Chính trị tư tưởng; 
b) ðạo ñức, lối sống; 
c) Tác phong, lề lối làm việc; 
d) Ý thức tổ chức kỷ luật; 
ñ) Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp 

và việc thực hiện quy tắc ứng xử; 
e) Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ;  
g) Tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;  
h) Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; 
i) Kết quả nghiên cứu khoa học. 
4. Thủ trưởng, phó thủ trưởng các ñơn vị sự nghiệp công lập không trực thuộc 

UBND tỉnh; viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý cấp phòng, ban chuyên môn, 
bộ phận nghiệp vụ thuộc ñơn vị ñược ñánh giá theo các nội dung sau: 

a) Chính trị tư tưởng; 
b) ðạo ñức, lối sống; 
c) Tác phong, lề lối làm việc; 
d) Ý thức tổ chức kỷ luật; 
ñ) Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp 

và việc thực hiện quy tắc ứng xử; 
e) Việc thực hiện quy ñịnh về ñạo ñức nghề nghiệp; 
g) Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ;  
h) Năng lực tập hợp, ñoàn kết;  
i) Năng lực lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 
k) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp ñồng làm việc ñã ký kết 

ñược thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến ñộ thực hiện công việc; 
l) Kết quả xếp loại thi ñua của ñơn vị, phòng ñược giao quản lý, phụ trách; 
m) Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; 
n) Kết quả nghiên cứu khoa học. 
5. Viên chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý ñược ñánh giá theo các 

nội dung sau: 
a) Chính trị tư tưởng; 
b) ðạo ñức, lối sống; 
c) Tác phong, lề lối làm việc; 
d) Ý thức tổ chức kỷ luật; 
ñ) Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp 

và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; 
e) Việc thực hiện quy ñịnh về ñạo ñức nghề nghiệp; 
g) Năng lực, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ;  
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h) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp ñồng làm việc ñã ký kết 
ñược thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến ñộ thực hiện công việc; 

i) Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; 
k) Kết quả nghiên cứu khoa học. 
ðiều 9. Trình tự, thủ tục ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức  
1. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo, quản lý  
a) Làm báo cáo tự ñánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ ñược giao;  
b) Trình bày báo cáo tự ñánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, 

ñơn vị ñể mọi người tham dự cuộc họp ñóng góp ý kiến. Các ý kiến ñược ghi vào 
biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

- ðối với người ñược giao phụ trách nhiều cơ quan, tổ chức, ñơn vị thì thành phần 
tham dự là ñại diện cấp ủy ñảng, công ñoàn, ñoàn thanh niên và người ñứng ñầu các 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị. 

- ðối với  người ñược giao trực tiếp là người ñứng ñầu một cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị có các ñơn vị cấu thành thì thành phần tham dự là ñại diện cấp ủy ñảng, công ñoàn, 
ñoàn thanh niên và người ñứng ñầu các ñơn vị cấu thành; 

c) Cấp ủy ñảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo, quản lý 
công tác có ý kiến bằng văn bản về người ñược ñánh giá, phân loại; 

d) Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, ñánh giá của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú 
theo quy ñịnh hiện hành của ðảng ñối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 
lãnh ñạo, quản lý, cấp có thẩm quyền quản lý quyết ñịnh ñánh giá, phân loại; 
thông báo kết quả cho người ñược ñánh giá, phân loại theo quy ñịnh. 

2. Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý  
a) ðối với công chức  
- Công chức làm báo cáo tự ñánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ ñược giao; 
- Công chức trình bày báo cáo tự ñánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, 

tổ chức, ñơn vị ñể mọi người tham dự cuộc họp ñóng góp ý kiến. Các ý kiến ñược ghi 
vào biên bản và thông qua tại cuộc họp; 

- Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị tham khảo ý kiến tham gia góp ý, 
quyết ñịnh ñánh giá, phân loại công chức; thông báo kết quả ñánh giá, phân loại cho 
công chức theo quy ñịnh. 

b) ðối với viên chức  
- Viên chức làm báo cáo tự ñánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ ñược giao; 
- Viên chức trình bày báo cáo tự ñánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, 

ñơn vị ñể mọi người ñóng góp ý kiến. Các ý kiến ñược ghi vào biên bản và thông qua 
tại cuộc họp; 

- Người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị hoặc người ñược giao thẩm quyền ñánh giá 
viên chức tham khảo ý kiến tham gia góp ý, quyết ñịnh ñánh giá, phân loại viên chức; 

- Người ñược giao thẩm quyền ñánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả 
ñánh giá, phân loại viên chức trước người ñứng ñầu ñơn vị sự nghiệp công lập. 
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3. Trách nhiệm của người ñứng ñầu trong việc bảo ñảm liên thông trong 
sử dụng kết quả ñánh giá giữa ðảng, chính quyền, ñoàn thể  

Người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, 
công ñoàn cùng cấp thống nhất việc liên thông sử dụng kết quả ñánh giá cán bộ, công chức, 
viên chức trong việc ñánh giá ñảng viên và ñoàn viên công ñoàn. Việc sử dụng kết quả 
ñánh giá thực hiện trên nguyên tắc bảo ñảm nghiêm túc, phù hợp với ñặc thù của từng 
cơ quan, tổ chức, ñơn vị. 

Chương III 
TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ðÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,  

VIÊN CHỨC, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, UBND CẤP HUYỆN VÀ 
TRÁCH NHIỆM LÃNH ðẠO CƠ QUAN, ðƠN VỊ, ðỊA PHƯƠNG 
ðiều 10. Tiêu chí phân loại ñánh giá Giám ñốc, Phó Giám ñốc các sở, ban; 

các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND các cấp  

Việc ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chức danh Giám ñốc, Phó 
Giám ñốc các sở, ban; các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND các cấp ñược tiến hành bằng phương pháp chấm ñiểm theo bảng 
nội dung, tiêu chí với tổng 100 ñiểm. 

(ðính kèm mẫu số 1)  
ðiều 11. Tiêu chí phân loại ñánh giá Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các 

sở, ban cấp tỉnh và các cơ quan hành chính thuộc sở; UBND cấp huyện; trưởng, 
phó các chi cục và tương ñương thuộc sở 

Việc ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chức danh trưởng phòng, 
phó trưởng phòng các sở, ban cấp tỉnh, UBND cấp huyện; các chi cục và tương ñương 
thuộc sở ñược tiến hành bằng phương pháp chấm ñiểm theo bảng nội dung, tiêu chí với 
tổng 100 ñiểm. 

(ðính kèm mẫu số 2)  
ðiều 12. Tiêu chí phân loại ñánh giá công chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, 

quản lý 
Việc ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức không giữ chức vụ 

lãnh ñạo, quản lý ñược tiến hành bằng phương pháp chấm ñiểm theo bảng nội dung, 
tiêu chí với tổng 100 ñiểm. 

(ðính kèm mẫu số 3)  
ðiều 13. Tiêu chí phân loại ñánh giá thủ trưởng, phó thủ trưởng ñơn vị 

sự nghiệp công lập không trực thuộc UBND tỉnh; viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, 
quản lý cấp phòng, ban chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ thuộc ñơn vị 

Việc ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các chức danh thủ trưởng, phó 
thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp công lập không trực thuộc UBND tỉnh; viên chức giữ 
chức vụ lãnh ñạo, quản lý cấp phòng, ban chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ thuộc 
ñơn vị ñược tiến hành bằng phương pháp chấm ñiểm theo bảng nội dung, tiêu chí với 
tổng 100 ñiểm. 

(ðính kèm mẫu số 4)  
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ðiều 14. Tiêu chí phân loại ñánh giá viên chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, 
quản lý 

Việc ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức không giữ chức vụ 
lãnh ñạo quản lý ñược tiến hành bằng phương pháp chấm ñiểm theo bảng nội dung, 
tiêu chí với tổng 100 ñiểm. 

(ðính kèm mẫu số 5)  
ðiều 15. Một số nguyên tắc ñánh giá lãnh ñạo các cấp 
Việc ñánh giá lãnh ñạo của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương dựa trên kết quả 

ñiểm số các chỉ số ICT, PAR, PCI hoặc DDCI, chất lượng hoạt ñộng hàng năm. 
1. Kết quả xếp loại một trong các chỉ số ICT, PAR, PCI hoặc DDCI, chất lượng 

hoạt ñộng hàng năm trong năm của cơ quan, ñơn vị ñạt tỷ lệ dưới 50% tổng ñiểm 
ñánh giá thì trong năm ñó người ñứng ñầu và cấp phó của người ñứng ñầu cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương không ñược xem xét xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

2. Kết quả ñánh giá xếp loại mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các 
sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, ñơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
là tiêu chí quan trọng ñể xếp loại thi ñua, khen thưởng người ñứng ñầu và cấp phó 
của người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị. Các ñơn vị ñược xếp loại hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ ñược khen thưởng theo quy ñịnh. 

3. Nếu bị xếp loại ñơn vị không hoàn thành nhiệm vụ trong năm, Ủy ban 
nhân dân tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người ñứng ñầu, cấp phó liên quan của các sở, 
ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương theo quy ñịnh. 

Chương IV 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KẾT QUẢ ðÁNH GIÁ 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN  CHỨC 
ðiều 16.  Sử dụng kết quả ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức  
1. Kết quả ñánh giá là căn cứ quan trọng ñể bố trí, sử dụng, ñào tạo, bồi dưỡng, 

nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách khác ñối với cán bộ, 
công chức, viên chức. 

2. Kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức ñược sử dụng theo quy ñịnh tại 
Khoản 3, ðiều 29 và Khoản 3, ðiều 58 Luật Cán bộ, công chức. 

3. Kết quả ñánh giá, phân loại viên chức ñược sử dụng theo quy ñịnh tại ðiểm a, 
Khoản 1, ðiều 29 Luật Viên chức. 

ðiều 17. Thông báo nội dung ñánh giá, kết quả phân loại ñánh giá  
1. Kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức ñược thông báo 

bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày 
có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền ñánh giá. 

2. Sau khi nhận ñược thông báo kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 
viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền. Trường hợp cán bộ, công chức viên chức 
không nhất trí với kết luận ñánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy ñịnh. 
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ðiều 18. Lưu trữ tài liệu ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức 
Kết quả ñánh giá, phân loại ñược thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức, bao gồm: 
1. Bản tự kiểm ñiểm của cá nhân; 
2. Bản nhận xét, ñánh giá của cấp trên trực tiếp; 
3. Bản nhận xét, ñánh giá của cấp dưới trực tiếp (nếu có) trong trường hợp 

người ñược nhận xét là cán bộ, công chức, viên chức lãnh ñạo, quản lý; 
4. Ý kiến nhận xét, ñánh giá của cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú ñối với 

cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý; 
5. Phiếu ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu số 1, 2, 3, 4 và 5); 
6. Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về 
kết quả ñánh giá, phân loại (nếu có); 

7. Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, 
công chức, viên chức của người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức, ñơn vị; hồ sơ giải quyết 
khiếu nại về kết quả ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (nếu có). 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 19. Áp dụng Quy ñịnh này ñối với những người làm việc theo chế ñộ hợp 
ñồng lao ñộng không xác ñịnh thời hạn quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP 
ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế ñộ hợp ñồng một số loại công việc 
trong cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp. 

ðiều 20. Thời gian thực hiện  
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trong năm của từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương, 

thủ trưởng cơ quan, ñơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể, cụ thể hóa công việc theo 
từng vị trí công tác hoặc vị trí việc làm ñối với từng cán bộ, công chức, viên chức; 
tổ chức việc ñánh giá theo ñịnh kỳ hàng quý trên cơ sở mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ ñã 
ñược phân công. Kết quả ñánh giá xếp loại hàng quý là cơ sở ñể Thủ trưởng các cơ quan, 
ñơn vị, ñịa phương tổng hợp ñánh giá, xếp loại cả năm ñối với từng cán bộ, công chức, 
viên chức. 

1. Thời gian ñánh giá, chấm ñiểm: 
Trước ngày 05/4, 05/7, 05/10, 05/11, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương tổ chức 

ñánh giá, chấm ñiểm theo quý; gửi bảng tổng hợp chấm ñiểm ñối với cán bộ, công chức, 
viên chức (theo mẫu số 6) cho Sở Nội vụ ñể theo dõi và giám sát quá trình thực hiện 
tại các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 

2. Thời gian thẩm ñịnh: 
a) Trước ngày 15/11 hàng năm: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế 
phải hoàn tất việc ñánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, ñơn vị 
(trừ các chức danh ñược ñánh giá tại Mẫu số 1); 
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b) Trước ngày 28/11 hàng năm: Giám ñốc, Phó Giám ñốc các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiến hành tự ñánh giá, chấm ñiểm và phân loại 
sau khi khi có kết quả ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng hàng năm của ñơn vị, 
ñịa phương và gửi Phiếu ñánh giá, chấm ñiểm và phân loại ñến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ); 

c) Trước ngày 04/12 hàng năm: Hội ñồng thẩm ñịnh của tỉnh họp xem xét, 
phân tích kết quả tự ñánh giá, chấm ñiểm của các chức danh Giám ñốc, Phó Giám ñốc 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế ñể trình Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt.  

3. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả phân loại ñánh giá trước 
ngày 06/12. 

ðiều 21. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện 
ñánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp báo cáo việc thực hiện 
Quy ñịnh này. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ñánh giá, phân loại người ñứng ñầu và cấp phó của 
người ñứng ñầu ñối với: các sở, ban, ngành; các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 
UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện, 
hướng dẫn các ñơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc ñánh giá, phân loại cán bộ, 
công chức, viên chức. 

3. Báo cáo tổng hợp kết quả ñánh giá cán bộ, công chức, viên chức gửi về Ủy ban 
nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10 tháng 01 (theo mẫu số 7, mẫu số 8 ñính kèm) 
ñể báo cáo Bộ Nội vụ. 

Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh về Quy ñịnh về ñánh giá và phân loại 
cán bộ, công chức, viên chức trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trường hợp có khó 
khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ñơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 
báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) ñể xem xét, có phương án 
bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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          Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                            ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

PHIẾU ðÁNH GIÁ, CHẤM ðIỂM VÀ PHÂN LOẠI  

Năm 20... 
 (dành cho Giám ñốc, Phó Giám ñốc các sở, ban;  

các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;  
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
Ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
Họ và tên:                               

Chức vụ, chức danh:  

ðơn vị công tác:  

Ngạch/Chức danh nghề nghiệp:        Bậc lương:          Hệ số lương:  

I.  ðÁNH GIÁ CHẤM ðIỂM THEO TIÊU CHÍ:  

TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm do  
cá nhân 
 tự chấm 

ðiểm do  
Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Chính trị tư tưởng 3   

a) Chấp hành chủ trương, ñường lối, quy ñịnh của 
ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của ðảng, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình 

0,75 

  

b) Có quan ñiểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên ñịnh 
lập trường; không dao ñộng trước mọi khó khăn, 
thách thức  

0,75 
  

c) ðặt lợi ích của ðảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, 
tập thể lên trên lợi ích cá nhân 

0,75 
  

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, 
nghị quyết của ðảng, các ñợt sinh hoạt chính trị 
và cập nhật kiến thức mới 

0,75 

  

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm    
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm do  
cá nhân 
 tự chấm 

ðiểm do  
Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 ðạo ñức, lối sống  3   

a) Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; 
không có biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

0,75 
  

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
trong sáng, giản dị 

0,75 
  

c) Có tinh thần ñoàn kết, xây dựng, thương yêu 
ñồng chí, ñồng nghiệp 

0,75 
  

d) Không ñể người thân, người quen lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình ñể trục lợi 

0,75 
  

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm    

3 Tác phong, lề lối làm việc 3   

a) Có trách nhiệm với công việc; năng ñộng sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ 

1 
  

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, ñúng 
nguyên tắc 

1 
  

c) Hợp tác, hướng dẫn, giúp ñỡ ñồng chí, ñồng nghiệp 1   

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm    

4 Ý thức tổ chức kỷ luật 3   

a) Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm 
công tác 

0,75 
  

b) Thực hiện các quy ñịnh, quy chế, nội quy của 
ñịa phương, cơ quan, ñơn vị nơi công tác 

0,75 
  

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu 
nhập theo quy ñịnh 

0,75 
  

d) Báo cáo ñầy ñủ, trung thực với cấp trên; cung cấp 
thông tin chính xác, khách quan 

0,75 
  

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm    

5 Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, 
tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp và việc 
thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử  

3 
  

a) Chấp hành sự phân công, chỉ ñạo của tổ chức, 
ñơn vị 

0,75   
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm do  
cá nhân 
 tự chấm 

ðiểm do  
Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) 

b) Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, 
ñơn vị  

0,75   

c) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái ñộ 
lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với 
nhân dân 

0,75 
  

d) Có tinh thần ñoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp 
chặt chẽ với ñồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 

0,75 
  

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm    

6 Năng lực trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ 9   

a) Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 
công tác năm ñược phân công hoặc ñược giao 
chỉ ñạo, tổ chức thực hiện 

3 
  

b) Không ñể xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ 

3 
  

c) Kiểm tra, bao quát, ñôn ñốc việc thực hiện nhiệm vụ 
của cán bộ, công chức, viên chức trong ñơn vị và 
giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc 
theo thẩm quyền 

3 

  

 Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 ñiểm    

7 Năng lực lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành; 4   

 Lãnh ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành ñơn vị hoặc ngành, 
lĩnh vực phụ trách hoàn thành 100% các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ ñược 4 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến 
dưới 100% ñược 3 ñiểm; Hoàn thành từ 80% ñến 
dưới 90% ñược 2 ñiểm; Hoàn thành từ 70% ñến 
dưới 80% ñược 1 ñiểm; Hoàn thành dưới 70% 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ không cho ñiểm 

 

  

8 Năng lực tập hợp, ñoàn kết cán bộ, công chức, 
viên chức (nội bộ ñược giao quản lý ñoàn kết) 

4 
  

 Quản lý ñể nội bộ mất ñoàn kết có kết luận của 
Thủ trưởng ñơn vị hoặc cấp có thẩm quyền không 
cho ñiểm 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm do  
cá nhân 
 tự chấm 

ðiểm do  
Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9 Lãnh ñạo, chỉ ñạo cải cách chế ñộ công vụ, 
công chức 

4 
  

 Lãnh ñạo, chỉ ñạo cải cách chế ñộ công vụ, 
công chức ñạt kết quả xuất sắc, có tác ñộng trực tiếp 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của ñơn vị 
hoặc của ngành, lĩnh vực phụ trách ñược 4 ñiểm; 
ñạt kết quả tốt ñược 3 ñiểm; ñạt kết quả khá ñược 
2 ñiểm; không ñạt kết quả không cho ñiểm 

 

  

10 Tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 40   

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, 
kế hoạch công tác năm, có chất lượng và hiệu quả 
ñược 40 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến dưới 100% 
nhiệm vụ ñược 30 ñiểm; Hoàn thành từ 80% ñến 
dưới 90% nhiệm vụ ñược 20 ñiểm; Hoàn thành từ 
70% ñến dưới 80% nhiệm vụ ñược 10 ñiểm; 
Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ không cho ñiểm 

 

  

11 Ứng dụng công nghệ thông tin 9   

 Sử dụng trên 90% thư ñiện tử công vụ, giải quyết 
hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng 
ñiều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 
phần mềm dùng chung ñược 9 ñiểm; Sử dụng từ 
80% ñến dưới 90% ñược 7 ñiểm; Sử dụng từ 70% 
ñến dưới 80% ñược 5 ñiểm; Sử dụng từ 60% ñến 
dưới 70% ñược 3 ñiểm; Sử dụng từ 50% ñến dưới 60% 
ñược 1 ñiểm; Sử dụng dưới 50% không cho ñiểm 

 

  

12 Nghiên cứu khoa học 3   

 Có công trình khoa học, ñề án, ñề tài cấp Bộ, 

Ngành trở lên ñược 3 ñiểm; Có ñề tài, sáng kiến ñược 

Hội ñồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 2,5 ñiểm; 

Có ñề tài, sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến 

cấp sở, huyện và tương ñương công nhận: 2 ñiểm; 

Có sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến của 

các cấp còn lại công nhận: 1 ñiểm;  Không có 

sáng kiến không cho ñiểm  
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm do  
cá nhân 
 tự chấm 

ðiểm do  
Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) 

13 Kết quả ñánh giá, xếp loại công tác cải cách 

hành chính của ñơn vị (PAR Index) 
3 

  

 Xếp thứ nhất ñược ñiểm tối ña; xuống một bậc trừ 

0,5 ñiểm cho ñến khi hết ñiểm   
 

  

14 Kết quả ñánh giá, xếp hạng mức ñộ ứng dụng 

công nghệ thông tin của ñơn vị (ICT) 
3 

  

 Xếp thứ nhất ñược ñiểm tối ña; xuống một bậc trừ 

0,5 ñiểm cho ñến khi hết ñiểm   
 

  

15 Kết quả ñánh giá, xếp loại chỉ số năng lực 
cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 
(DDCI) 

3 
  

 Xếp thứ nhất ñược ñiểm tối ña; xuống một bậc trừ 
0,5 ñiểm cho ñến khi hết ñiểm   

 
  

16 Kết quả ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng 
hàng năm của ñơn vị 

3 
  

 Xếp loại chất lượng hoạt ñộng Xuất sắc ñược 3 ñiểm; 
chất lượng hoạt ñộng Tốt ñược 2,5 ñiểm; chất lượng 
hoạt ñộng Khá ñược 2 ñiểm; chất lượng hoạt ñộng 
Trung bình ñược 1 ñiểm; chất lượng hoạt ñộng 
Kém không cho ñiểm 

 

  

 Tổng ñiểm 100   

 
II. PHÂN LOẠI: 

Tổng ñiểm ñánh giá là 100 ñiểm. Căn cứ vào kết quả ñánh giá, ñược phân loại 
theo 1 trong 4 mức sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 91 ñến 100 ñiểm, trong ñó 
các tiêu chí (nội dung)  từ 1-12 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 70 ñến 90 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 
(nội dung) từ 1-11 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 
(nội dung) từ 1-11 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt dưới 50 ñiểm. 
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Ghi chú: ðối với các tiêu chí: Kết quả ñánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính; 

Kết quả ñánh giá, xếp hạng mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin; Kết quả ñánh giá, 

xếp loại chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, kết quả 

xếp loại chất lượng hoạt ñộng nếu trên ñịa bàn tỉnh chưa áp dụng ñồng bộ tiêu chí nào thì 

các ñơn vị, ñịa phương ñược chấm ñiểm tiêu chí ñó tối ña. 
 

Trên cơ sở kết quả chấm ñiểm ñể phân loại theo bảng dưới ñây: 
 

TT PHÂN LOẠI  

Kết quả phân loại  
(ðánh dấu (X) vào ô phù hợp) 

Cá nhân 

 tự phân loại 
Thủ trưởng cấp trên có 
thẩm quyền phân loại 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ   

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

 Hoàn thành nhiệm vụ    

 Không hoàn thành nhiệm vụ   

Ngày      tháng       năm 20… 
Bản thân tự ñánh giá 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 

III. XÁC NHẬN CỦA LÃNH ðẠO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ðƠN VỊ (Sau khi 
chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả phân loại tại 
Phần II) 
 
 

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện lãnh ñạo cơ quan 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 

phân loại tại Phần II)  
                                                                       

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện cấp có thẩm quyền 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

PHIẾU ðÁNH GIÁ, CHẤM ðIỂM VÀ PHÂN LOẠI  

Năm 20... 
 (dành cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các sở, ban cấp tỉnh  

và các cơ quan hành chính thuộc Sở; UBND cấp huyện; 
Trưởng, Phó các chi cục và tương ñương thuộc Sở) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
ngày 13  tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
Họ và tên:                               
Chức vụ, chức danh:  
ðơn vị công tác:  
Ngạch công chức:   Bậc lương:   Hệ số lương:  

I.  ðÁNH GIÁ CHẤM ðIỂM THEO TIÊU CHÍ:  

TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
cấp trưởng 
cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị 

ñánh giá 
(nếu là cấp 

phó) 

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Chính trị tư tưởng 3    

a) Chấp hành chủ trương, ñường lối, quy ñịnh của 

ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 

nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của ðảng, nhất là 

nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình 

0,75 

   

b) Có quan ñiểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; 

kiên ñịnh lập trường; không dao ñộng trước mọi 

khó khăn, thách thức  

0,75 

   

c) ðặt lợi ích của ðảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, 

tập thể lên trên lợi ích cá nhân 
0,75 

   

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, 

nghị quyết của ðảng, các ñợt sinh hoạt chính trị 

và cập nhật kiến thức mới 

0,75 

   

 Vi phạm 1 lần trừ  0,25 ñiểm     
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
cấp trưởng 
cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị 

ñánh giá 
(nếu là cấp 

phó) 

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 ðạo ñức, lối sống 3    

a) Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; 

không có biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

0,75 

   

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
trong sáng, giản dị 

0,75 
   

c) Có tinh thần ñoàn kết, xây dựng, thương yêu 
ñồng chí, ñồng nghiệp 

0,75 
   

d) Không ñể người thân, người quen lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình ñể trục lợi 

0,75 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
3 Tác phong, lề lối làm việc 3    
a) Có trách nhiệm với công việc; năng ñộng sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ 

1 
   

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, ñúng 
nguyên tắc 

1 
   

c) Hợp tác, hướng dẫn, giúp ñỡ ñồng chí, ñồng nghiệp 1    
 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     

4 Ý thức tổ chức kỷ luật 3    
a) Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm 

công tác 
0,75 

   

b) Thực hiện các quy ñịnh, quy chế, nội quy của 
ñịa phương, cơ quan, ñơn vị nơi công tác 

0,75 
   

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập 
theo quy ñịnh 

0,75 
   

d) Báo cáo ñầy ñủ, trung thực với cấp trên; cung cấp 
thông tin chính xác, khách quan 

0,75 
   

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     
5 Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, 

tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp và việc 
thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử  

3 
   

a) Chấp hành sự phân công, chỉ ñạo của tổ chức, 
ñơn vị 

0,75 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
cấp trưởng 
cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị 

ñánh giá 
(nếu là cấp 

phó) 

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

b) Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, 
ñơn vị  

0,75 
   

c) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái ñộ 
lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với 
nhân dân 

0,75 
   

d) Có tinh thần ñoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp 
chặt chẽ với ñồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 

0,75 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     

6 Năng lực trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ 9    

a) Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 
công tác năm ñược phân công hoặc ñược giao 
chỉ ñạo, tổ chức thực hiện 

3 
   

b) Không ñể xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ 

3 
   

c) Kiểm tra, bao quát, ñôn ñốc việc thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức 
trong ñơn vị/bộ phận và giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền 

3 

   

 Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 ñiểm     

7 Năng lực lãnh ñạo, quản lý 5    

 Lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành thực hiện nhiệm 
vụ hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ ñược 
5 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến dưới 100% 
ñược 4 ñiểm; Hoàn thành từ 80% ñến dưới 90% 
ñược 3 ñiểm; Hoàn thành từ 70% ñến dưới 80% 
ñược 2 ñiểm; Hoàn thành dưới 70% các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ không cho ñiểm 

 

   

8 Năng lực tập hợp, ñoàn kết công chức (nội bộ 
ñược giao quản lý ñoàn kết) 

5 
   

 Quản lý ñể nội bộ mất ñoàn kết có kết luận của 
Thủ trưởng ñơn vị hoặc cấp có thẩm quyền 
không cho ñiểm 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
cấp trưởng 
cơ quan, tổ 
chức, ñơn vị 

ñánh giá 
(nếu là cấp 

phó) 

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Tiến ñộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ 50    

 Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, 
kế hoạch công tác năm, có chất lượng và hiệu quả 
ñược 50 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến dưới 100% 
nhiệm vụ ñược 40 ñiểm; Hoàn thành từ 80% ñến 
dưới 90% nhiệm vụ ñược 30 ñiểm; Hoàn thành từ 
70% ñến dưới 80% nhiệm vụ ñược 20 ñiểm; 
Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ không cho ñiểm 

 

   

10 Kết quả xếp loại thi ñua của Phòng ñược giao 
lãnh ñạo, quản lý 

4 
   

 Tập thể lao ñộng xuất sắc ñược 4 ñiểm; Tập thể 
lao ñộng tiên tiến ñược 2 ñiểm; các danh hiệu 
còn lại không cho ñiểm 

 
   

11 Ứng dụng công nghệ thông tin 9    

 Sử dụng trên 90% thư ñiện tử công vụ, giải quyết 
hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng 
ñiều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 
phần mềm dùng chung ñược 9 ñiểm; Sử dụng từ 
80% ñến dưới 90% ñược 7 ñiểm; Sử dụng từ 
70% ñến dưới 80% ñược 5 ñiểm; Sử dụng từ 
60% ñến dưới 70% ñược 3 ñiểm; Sử dụng từ 
50% ñến dưới 60% ñược 1 ñiểm; Sử dụng dưới 
50% không cho ñiểm 

 

   

12 Nghiên cứu khoa học 3    
 Có công trình khoa học, ñề án, ñề tài cấp Bộ, 

Ngành trở lên ñược 3 ñiểm; Có ñề tài, sáng kiến 
ñược Hội ñồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 
2,5 ñiểm; Có ñề tài, sáng kiến ñược Hội ñồng 
xét sáng kiến cấp sở, huyện và tương ñương 
công nhận: 2 ñiểm; Có sáng kiến ñược Hội ñồng 
xét sáng kiến của các cấp còn lại công nhận: 1 ñiểm;  
Không có sáng kiến không cho ñiểm 

 

   

 Tổng ñiểm 100    
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II. PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC: 
Tổng ñiểm ñánh giá là 100 ñiểm. Căn cứ vào kết quả ñánh giá, ñược phân loại 

theo 1 trong 4 mức sau: 
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 91 ñến 100 ñiểm, trong ñó 

các tiêu chí (nội dung) từ 1-12 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  
b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 70 ñến 90 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 

(nội dung) từ 1-11 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  
c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 

(nội dung) từ 1-11 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  
d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt dưới 50 ñiểm. 

Trên cơ sở kết quả chấm ñiểm ñể phân loại công chức theo bảng dưới ñây: 
 

TT PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 

Kết quả phân loại  
(ñánh dấu (X) vào ô phù hợp) 

Cá nhân  
tự phân loại 

Cấp trưởng  
cơ quan, tổ chức, 
ñơn vị phân loại  

(cho cấp phó)  

Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

phân loại 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ    

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ    

 Hoàn thành nhiệm vụ     

 Không hoàn thành nhiệm vụ    

 Ngày      tháng       năm 20… 
         Công chức tự ñánh giá 
          (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 

III. XÁC NHẬN CỦA LÃNH ðẠO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ðƠN VỊ NƠI 
CÔNG CHỨC CÔNG TÁC 

 (Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 
phân loại công chức tại Phần II) 

Ngày      tháng       năm 20… 
 ðại diện lãnh ñạo cơ quan 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết 

quả phân loại công chức tại Phần II) 
Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện cấp có thẩm quyền 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

 

PHIẾU ðÁNH GIÁ, CHẤM ðIỂM VÀ PHÂN LOẠI  

Năm 20... 
 (dành cho công chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Họ và tên:                               

Chức vụ, chức danh:  

ðơn vị công tác:  

Ngạch công chức:   Bậc lương:   Hệ số lương:  

I.  ðÁNH GIÁ CHẤM ðIỂM THEO TIÊU CHÍ:  

TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Chính trị tư tưởng 5    

a) Chấp hành chủ trương, ñường lối, quy ñịnh của 
ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của ðảng, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình 

1,5 

   

b) Có quan ñiểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; 
kiên ñịnh lập trường; không dao ñộng trước mọi 
khó khăn, thách thức  

1,5 
   

c) ðặt lợi ích của ðảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, 
tập thể lên trên lợi ích cá nhân 

1 
   

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, 
nghị quyết của ðảng, các ñợt sinh hoạt chính trị 
và cập nhật kiến thức mới 

1 

   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 ðạo ñức, lối sống 5    

a) Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; 
không có biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

1,5 
   

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
trong sáng, giản dị 

1,5 
   

c) Có tinh thần ñoàn kết, xây dựng, thương yêu 
ñồng chí, ñồng nghiệp 

1 
   

d) Không ñể người thân, người quen lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình ñể trục lợi 

1 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
3 Tác phong, lề lối làm việc 5    
a) Có trách nhiệm với công việc; năng ñộng sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ 

2 
   

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, ñúng 
nguyên tắc 

1,5 
   

c) Hợp tác, hướng dẫn, giúp ñỡ ñồng chí, ñồng nghiệp 1,5    
 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     

4 Ý thức tổ chức kỷ luật 5    
a) Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm 

công tác 
1,5 

   

b) Thực hiện các quy ñịnh, quy chế, nội quy của 
ñịa phương, cơ quan, ñơn vị nơi công tác 

1,5 
   

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, 
thu nhập theo quy ñịnh 

1 
   

d) Báo cáo ñầy ñủ, trung thực với cấp trên; cung cấp 
thông tin chính xác, khách quan 

1 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
5 Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, 

tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp và việc 
thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử  

5 
   

a) Chấp hành sự phân công, chỉ ñạo của tổ chức, 
ñơn vị 

1,5 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

b) Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, 
ñơn vị  

1,5 
   

c) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái ñộ 
lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với 
nhân dân 

1 
   

d) Có tinh thần ñoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp 
chặt chẽ với ñồng nghiệp trong thực hiện 
nhiệm vụ 

1 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
6 Năng lực trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ 10    
a) Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 

công tác năm ñược phân công  
4 

   

b) Không ñể xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ 

3 
   

c) Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; 
báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh ñạo về 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ñược giao  

3 
   

 Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 ñiểm     

7 Tiến ñộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ 50    
 Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, 

kế hoạch công tác năm, có chất lượng và hiệu quả 
ñược 50 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến dưới 
100% nhiệm vụ ñược 40 ñiểm; Hoàn thành từ 
80% ñến dưới 90% nhiệm vụ ñược 30 ñiểm; 
Hoàn thành từ 70% ñến dưới 80% nhiệm vụ ñược 
20 ñiểm; Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ không 
cho ñiểm 

 

   

8 Ứng dụng công nghệ thông tin 10    

a) Sử dụng trên 90% thư ñiện tử công vụ, giải quyết 
hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng 
ñiều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 
phần mềm dùng chung ñược 10 ñiểm; Sử dụng 
từ 80% ñến dưới 90% ñược 8 ñiểm; Sử dụng từ 
70% ñến dưới 80% ñược 6 ñiểm; Sử dụng từ 
60% ñến dưới 70% ñược 4 ñiểm; Sử dụng từ 
50% ñến dưới 60% ñược 2 ñiểm; Sử dụng dưới 50% 
không cho ñiểm 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm  ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
do cá 
nhân 

tự 
chấm 

ðiểm do  
ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do  
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền 

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Nghiên cứu khoa học 5    
 Có công trình khoa học, ñề án, ñề tài cấp Bộ, 

Ngành trở lên ñược 5 ñiểm; Có ñề tài, sáng kiến 
ñược Hội ñồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 4 ñiểm; 
Có ñề tài, sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến 
cấp sở, huyện và tương ñương công nhận: 3 ñiểm; 
Có sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến của 
các cấp còn lại công nhận: 1 ñiểm; Không có 
sáng kiến không cho ñiểm 

 

   

 Tổng ñiểm 100    

II. PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC: 
Tổng ñiểm ñánh giá là 100 ñiểm. Căn cứ vào kết quả ñánh giá công chức, ñược 

phân loại theo 1 trong 4 mức sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 91 ñến 100 ñiểm, trong ñó 
các tiêu chí (nội dung) từ 1-9 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 70 ñến 90 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 
(nội dung) từ 1-8 không bị chỉ số ñiểm 0 nào. 

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 
(nội dung) từ 1-8 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt dưới 50 ñiểm. 
 

Trên cơ sở kết quả chấm ñiểm ñể phân loại công chức theo bảng dưới ñây: 
 

TT PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 

Kết quả phân loại  
(ðánh dấu (X) vào ô phù hợp) 

Cá nhân tự 
phân loại 

ðơn vị (cấp phòng 
và tương ñương) 

phân loại  

Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

phân loại 
 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ    

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ    

 Hoàn thành nhiệm vụ     

 Không hoàn thành nhiệm vụ    

Ngày      tháng       năm 20… 
Công chức tự ñánh giá 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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III. XÁC NHẬN CỦA LÃNH ðẠO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ðƠN VỊ NƠI 
CÔNG CHỨC CÔNG TÁC 

 (Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 
phân loại công chức tại Phần II) 
 
 

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện lãnh ñạo cơ quan 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 

phân loại công chức tại Phần II) 
  

 
                                                                          

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện cấp có thẩm quyền 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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               Mẫu số 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

PHIẾU ðÁNH GIÁ, CHẤM ðIỂM VÀ PHÂN LOẠI   

Năm 20... 
 (dành cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng ñơn vị sự nghiệp công lập  

không trực thuộc UBND tỉnh; viên chức giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý cấp phòng, 
ban chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ thuộc ñơn vị) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
Họ và tên:                             
Chức danh nghề nghiệp:  
ðơn vị công tác:  
Ngạch/Hạng chức danh nghề nghiệp:         Bậc lương:       Hệ số lương:   

    
I.  ðÁNH GIÁ CHẤM ðIỂM THEO TIÊU CHÍ:  

 

TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do cấp 
trưởng ñơn vị 
(cấp phòng 
và tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do 
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền  

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Chính trị tư tưởng 3    

a) Chấp hành chủ trương, ñường lối, quy ñịnh của 
ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của ðảng, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình 

0,75 

  

 

b) Có quan ñiểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; 
kiên ñịnh lập trường; không dao ñộng trước mọi 
khó khăn, thách thức  

0,75 
  

 

c) ðặt lợi ích của ðảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, 
tập thể lên trên lợi ích cá nhân 

0,75 
  

 

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các 
chỉ thị, nghị quyết của ðảng, các ñợt sinh hoạt 
chính trị và cập nhật kiến thức mới 

0,75 

  

 

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     



CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 21-3-2019 31

 

 

TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do cấp 
trưởng ñơn vị 
(cấp phòng 
và tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do 
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền  

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 ðạo ñức, lối sống 3    
a) Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; 

không có biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

0,75 
   

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
trong sáng, giản dị 

0,75 
   

c) Có tinh thần ñoàn kết, xây dựng, thương yêu 
ñồng chí, ñồng nghiệp 

0,75 
   

d) Không ñể người thân, người quen lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn của mình ñể trục lợi 

0,75 
   

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     

3 Tác phong, lề lối làm việc 3    
a) Có trách nhiệm với công việc; năng ñộng sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ 

1 
   

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, ñúng 
nguyên tắc 

1 
   

c) Hợp tác, hướng dẫn, giúp ñỡ ñồng chí, ñồng nghiệp 1    
 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     

4 Ý thức tổ chức kỷ luật 3    
a) Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm 

công tác 
0,75 

   

b) Thực hiện các quy ñịnh, quy chế, nội quy của 
ñịa phương, cơ quan, ñơn vị nơi công tác 

0,75 
   

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập 
theo quy ñịnh 

0,75 
   

d) Báo cáo ñầy ñủ, trung thực với cấp trên; cung cấp 
thông tin chính xác, khách quan 

0,75 
   

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     

5 Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, 
tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp và việc 
thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử  

3 
   

a) Chấp hành sự phân công, chỉ ñạo của tổ chức, 
ñơn vị 

0,75 
   

b) Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, 
ñơn vị  

0,75 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do cấp 
trưởng ñơn vị 
(cấp phòng 
và tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do 
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền  

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

c) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái ñộ 
lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với 
nhân dân 

0,75 
   

d) Có tinh thần ñoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp 
chặt chẽ với ñồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 

0,75 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     

6 Việc thực hiện quy ñịnh về ñạo ñức nghề nghiệp 5    
a) Thực hiện ñúng, ñầy ñủ, nghiêm túc các quy ñịnh 

về ñạo ñức nghề nghiệp  
2,5 

   

b) Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; 
tác phong lịch sự, văn minh và tinh thần ñoàn kết 
nội bộ, thương yêu giúp ñỡ lẫn nhau, xây dựng 
tập thể vững mạnh; Không tham nhũng, tiêu cực; 
tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí 

2,5 

   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
7 Năng lực trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ 9    
a) Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 

công tác năm ñược phân công hoặc ñược giao chỉ ñạo, 
tổ chức thực hiện 

3    

b) Không ñể xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ 

3    

c) Kiểm tra, bao quát, ñôn ñốc việc thực hiện 
nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức 
trong ñơn vị/bộ phận và giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền 

3    

 Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 ñiểm     
8 Năng lực lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ 
5 

   

 

Lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành thực hiện nhiệm vụ 
hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ ñược 
5 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến dưới 100% 
ñược 4 ñiểm; Hoàn thành từ 80% ñến dưới 90% 
ñược 3 ñiểm; Hoàn thành từ 70% ñến dưới 80% 
ñược 2 ñiểm; Hoàn thành dưới 70% các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ không cho ñiểm 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do cấp 
trưởng ñơn vị 
(cấp phòng 
và tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do 
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền  

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Năng lực tập hợp, ñoàn kết (nội bộ ñược giao 
quản lý, phụ trách) 

5 
   

 Quản lý ñể nội bộ mất ñoàn kết có kết luận của 
Thủ trưởng ñơn vị hoặc cấp có thẩm quyền 
không cho ñiểm 

 
   

10 Kết quả thực hiện, chất lượng, hiệu quả, tiến ñộ 
thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ñược giao 
hoặc theo hợp ñồng ñã ký kết 

45 

 
   

 Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo 
hợp ñồng làm việc ñã ký kết, có chất lượng, hiệu quả 
ñược 45 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến dưới 100% 
nhiệm vụ ñược 35 ñiểm; Hoàn thành từ 80% ñến 
dưới 90% nhiệm vụ ñược 25 ñiểm; Hoàn thành 
từ 70% ñến dưới 80% nhiệm vụ ñược 15 ñiểm; 
Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ 
không cho ñiểm 

    

11 Kết quả xếp loại thi ñua của ñơn vị, phòng 
ñược giao quản lý, phụ trách 

4 
   

 Tập thể lao ñộng xuất sắc ñược 4 ñiểm; Tập thể 
lao ñộng tiên tiến ñược 2 ñiểm; các danh hiệu 
còn lại không cho ñiểm 

 
   

12 Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin 9    

 Sử dụng trên 90% thư ñiện tử công vụ, giải quyết 
hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng 
ñiều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 
phần mềm dùng chung ñược 9 ñiểm; Sử dụng từ 
80% ñến dưới 90% ñược 7 ñiểm; Sử dụng từ 
70% ñến dưới 80% ñược 5 ñiểm; Sử dụng từ 
60% ñến dưới 70% ñược 3 ñiểm; Sử dụng từ 
50% ñến dưới 60% ñược 1 ñiểm; Sử dụng dưới 
50% không cho ñiểm 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do cấp 
trưởng ñơn vị 
(cấp phòng 
và tương 
ñương) 

ñánh giá  

ðiểm do 
Thủ 

trưởng cấp 
có thẩm 
quyền  

ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

13 Nghiên cứu khoa học 3    

 Có công trình khoa học, ñề án, ñề tài cấp Bộ, 
Ngành trở lên ñược 3 ñiểm; Có ñề tài, sáng kiến 
ñược Hội ñồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 2,5 ñiểm; 
Có ñề tài, sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến 
cấp sở, huyện và tương ñương công nhận: 2 ñiểm; 
Có sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến của 
các cấp còn lại công nhận: 1 ñiểm; Không có 
sáng kiến không cho ñiểm  

 

   

 Tổng ñiểm 100    

II. PHÂN LOẠI: 

Tổng ñiểm ñánh giá là 100 ñiểm. Căn cứ vào kết quả ñánh giá, ñược phân loại 
theo 1 trong 4 mức sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 91 ñến 100 ñiểm, trong ñó 
các tiêu chí (nội dung) từ 1-13 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 70 ñến 90 ñiểm, trong ñó các 
tiêu chí (nội dung) từ 1-12 không bị chỉ số ñiểm 0 nào. 

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 
(nội dung) từ 1-12 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt dưới 50 ñiểm. 
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Trên cơ sở kết quả chấm ñiểm ñể phân loại theo bảng dưới ñây: 

TT PHÂN LOẠI 

Kết quả phân loại  
(ðánh dấu (X) vào ô phù hợp) 

Cá nhân tự 
phân loại 

Lãnh ñạo ñơn vị 
(cấp phòng và 
tương ñương) 

phân loại 

ðại diện cấp có 
thẩm quyền 

phân loại 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ    

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ    

 Hoàn thành nhiệm vụ     

 Không hoàn thành nhiệm vụ    

Ngày      tháng       năm 20… 
Bản thân tự ñánh giá 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

III. XÁC NHẬN CỦA LÃNH ðẠO ðƠN VỊ (CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ðƯƠNG)  
(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 

phân loại tại Phần II) 
 
 

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện lãnh ñạo cơ quan 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 

phân loại tại Phần II) 
  

 
                                                                          

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện cấp có thẩm quyền 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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 Mẫu số 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

PHIẾU ðÁNH GIÁ, CHẤM ðIỂM VÀ PHÂN LOẠI   

Năm 20... 
 (dành cho viên chức không giữ chức vụ lãnh ñạo, quản lý) 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND 
ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Họ và tên:                             

Chức danh nghề nghiệp:  

ðơn vị công tác:  

Hạng chức danh nghề nghiệp:        Bậc lương:     Hệ số lương:   
 

I.  ðÁNH GIÁ CHẤM ðIỂM THEO TIÊU CHÍ:  
 

TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do 
lãnh ñạo 

ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương ñương) 
ñánh giá  

ðiểm do 
ñại diện 
cấp có 

thẩm quyền 
ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Chính trị tư tưởng 5    

a) Chấp hành chủ trương, ñường lối, quy ñịnh của 
ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các 
nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của ðảng, nhất là 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình 

1,5    

b) Có quan ñiểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; 
kiên ñịnh lập trường; không dao ñộng trước mọi 
khó khăn, thách thức  

1,5    

c) ðặt lợi ích của ðảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, 
tập thể lên trên lợi ích cá nhân 

1    

d) Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, 
nghị quyết của ðảng, các ñợt sinh hoạt chính trị 
và cập nhật kiến thức mới 

1    

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do 
lãnh ñạo 

ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương ñương) 
ñánh giá  

ðiểm do 
ñại diện 
cấp có 

thẩm quyền 
ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 ðạo ñức, lối sống 5    
a) Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; 

không có biểu hiện suy thoái về ñạo ñức, lối sống, 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

1,5 
   

b) Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, 
trong sáng, giản dị 

1,5 
   

c) Có tinh thần ñoàn kết, xây dựng, thương yêu 
ñồng chí, ñồng nghiệp 

1 
   

d) Không ñể người thân, người quen lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn của mình ñể trục lợi 

1 
   

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     
3 Tác phong, lề lối làm việc 5    
a) Có trách nhiệm với công việc; năng ñộng sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện 
nhiệm vụ 

2 
   

b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, ñúng 
nguyên tắc 

1,5 
   

c) Hợp tác, hướng dẫn, giúp ñỡ ñồng chí, ñồng nghiệp 1,5    
 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     

4 Ý thức tổ chức kỷ luật 5    
a) Chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm 

công tác 
1,5 

   

b) Thực hiện các quy ñịnh, quy chế, nội quy của 
ñịa phương, cơ quan, ñơn vị nơi công tác 

1,5    

c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, 
thu nhập theo quy ñịnh 

1    

d) Báo cáo ñầy ñủ, trung thực với cấp trên; cung cấp 
thông tin chính xác, khách quan 

1 
   

 Vi phạm 1 lần trừ 0,25 ñiểm     
5 Tinh thần trách nhiệm, thái ñộ phục vụ nhân dân, 

tinh thần hợp tác với ñồng nghiệp và việc 
thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử  

5 
   

a) Chấp hành sự phân công, chỉ ñạo của tổ chức, 
ñơn vị 

1,5 
   

b) Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế của cơ quan, 
ñơn vị  

1,5    

c) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, có thái ñộ 
lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với 
nhân dân 

1 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do 
lãnh ñạo 

ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương ñương) 
ñánh giá  

ðiểm do 
ñại diện 
cấp có 

thẩm quyền 
ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

d) Có tinh thần ñoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp 
chặt chẽ với ñồng nghiệp trong thực hiện 
nhiệm vụ 

1 
   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     
6 Việc thực hiện quy ñịnh về ñạo ñức nghề nghiệp 5    
a) Thực hiện ñúng, ñầy ñủ, nghiêm túc các quy ñịnh 

về ñạo ñức nghề nghiệp  
2,5 

   

b) Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, 
trung thực; tác phong lịch sự, văn minh và 
tinh thần ñoàn kết nội bộ, thương yêu giúp ñỡ 
lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh; Không 
tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng, chống 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí 

2,5 

   

 Vi phạm 1 lần  trừ  0,25 ñiểm     

7 Năng lực trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ 10    

a) Hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch 
công tác năm ñược phân công  

4    

b) Không ñể xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ 

3    

c) Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên; báo cáo kịp thời, chính xác với lãnh ñạo về 
tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ñược giao 

3    

 Mỗi nhiệm vụ không hoàn thành trừ 0,25 ñiểm     

8 Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ 
theo hợp ñồng làm việc ñã ký kết ñược thể hiện 
ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả, tiến ñộ 
thực hiện công việc 

45 
 

   

 Hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo 
hợp ñồng làm việc ñã ký kết, có chất lượng, 
hiệu quả ñược 45 ñiểm; Hoàn thành từ 90% ñến 
dưới 100% nhiệm vụ ñược 35 ñiểm; Hoàn thành 
từ 80% ñến dưới 90% nhiệm vụ ñược 25 ñiểm; 
Hoàn thành từ 70% ñến dưới 80% nhiệm vụ 
ñược 15 ñiểm; Hoàn thành dưới 70% công việc 
hoặc nhiệm vụ không cho ñiểm 
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TT Nội dung tiêu chí chấm ñiểm ðiểm  
tối ña 

Kết quả ñánh giá 

ðiểm 
cá 

nhân 
tự 

chấm 

ðiểm do 
lãnh ñạo 

ñơn vị (cấp 
phòng và 

tương ñương) 
ñánh giá  

ðiểm do 
ñại diện 
cấp có 

thẩm quyền 
ñánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Mức ñộ ứng dụng công nghệ thông tin 10    
 Sử dụng trên 90% thư ñiện tử công vụ, giải quyết 

hồ sơ thủ tục trên môi trường mạng, ứng dụng 
ñiều hành văn bản hồ sơ công việc, sử dụng 5 
phần mềm dùng chung ñược 10 ñiểm; Sử dụng 
từ 80% ñến dưới 90% ñược 8 ñiểm; Sử dụng từ 
70% ñến dưới 80% ñược 6 ñiểm; Sử dụng từ 
60% ñến dưới 70% ñược 4 ñiểm; Sử dụng từ 
50% ñến dưới 60% ñược 2 ñiểm; Sử dụng dưới 
50% không cho ñiểm 

 

   

10 Nghiên cứu khoa học 5    
 Có công trình khoa học, ñề án, ñề tài cấp Bộ, 

Ngành trở lên ñược 5 ñiểm; Có ñề tài, sáng kiến 
ñược Hội ñồng xét sáng kiến Tỉnh công nhận: 4 ñiểm; 
Có ñề tài, sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến 
cấp sở, huyện và tương ñương công nhận: 3 ñiểm; 
Có sáng kiến ñược Hội ñồng xét sáng kiến của 
các cấp còn lại công nhận: 1 ñiểm; Không có 
sáng kiến không cho ñiểm 

 

   

 Tổng ñiểm 100    

II. PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC: 

Tổng ñiểm ñánh giá là 100 ñiểm. Căn cứ vào kết quả ñánh giá viên chức, ñược 
phân loại theo 1 trong 4 mức sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 91 ñến 100 ñiểm, trong ñó 
các tiêu chí (nội dung) từ 1-10  không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 70 ñến 90 ñiểm, trong ñó các 
tiêu chí (nội dung) từ 1-9 không bị chỉ số ñiểm 0 nào.  

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt từ 50 ñến 69 ñiểm, trong ñó các tiêu chí 
(nội dung) từ 1-9 không bị chỉ số ñiểm 0 nào. 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng ñiểm ñạt dưới 50 ñiểm. 
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Trên cơ sở kết quả chấm ñiểm ñể phân loại viên chức theo bảng dưới ñây: 

TT PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 

Kết quả phân loại  
(ðánh dấu (X) vào ô phù hợp) 

Cá nhân tự 
phân loại 

Lãnh ñạo ñơn vị 
(cấp phòng và 
tương ñương) 

phân loại)  

Thủ trưởng cấp 
có thẩm quyền 

phân loại 

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ    

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ    

 Hoàn thành nhiệm vụ     

 Không hoàn thành nhiệm vụ    

  
 

Ngày      tháng       năm 20… 
Viên chức tự ñánh giá 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
 

III. XÁC NHẬN CỦA LÃNH ðẠO ðƠN VỊ (CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ðƯƠNG) 
NƠI VIÊN CHỨC CÔNG TÁC 

(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 
phân loại viên chức tại Phần II) 
 

Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện lãnh ñạo cơ quan 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

IV. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
(Sau khi chấm ñiểm theo các tiêu chí cụ thể tại Phần I và ñánh dấu vào Kết quả 

phân loại viên chức tại Phần II) 
  

                                                                          
Ngày      tháng       năm 20… 
ðại diện cấp có thẩm quyền 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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 Mẫu số 6 
BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ðIỂM ðỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

QUÝ  ……./ 20….. 
 

TT ðơn vị/họ tên 
CBCCVC  

Tiêu chí chấm ñiểm 

Chính 
trị tư 
tưởng 

ðạo 
ñức, 
lối 

sống 

Tác 
phong, 
lề lối 
làm 
việc 

Ý 
thức 
tổ 

chức 
kỷ 

luật 

Tinh 
thần 
trách 

nhiệm, 
thái ñộ 
phục vụ 

nhân 
dân 

Thực 
hiện 
quy 

ñịnh về 
ñạo ñức 

nghề 
nghiệp 

Năng 
lực, 
trình 
ñộ 

chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Năng 
lực 
lãnh 
ñạo, 
chỉ 
ñạo, 
ñiều 
hành 

Năng 
lực 
tập 

hợp, 
ñoàn 
kết  

Lãnh 
ñạo, 
chỉ 
ñạo 
cải 

cách 
chế ñộ 
công 
vụ, 

công 
chức 

Tiến ñộ 
và kết 
quả 
thực 
hiện 

nhiệm 
vụ  

Kết 
quả 
xếp 

loại thi 
ñua 
của 

ñơn vị, 
phòng 
ñược 
giao 
lãnh 
ñạo, 

quản lý 

Ứng 
dụng 
công 
nghệ 
thông 

tin 

Kết 
quả 

nghiên 
cứu 
khoa 
học 

Kết 
quả 

ñánh 
giá, 
xếp 
loại 
công 
tác 
cải 

cách 
hành 
chính  

Kết 
quả 

ñánh 
giá, 
xếp 

hạng 
mức 

ñộ ứng 
dụng 
công 
nghệ 
thông 

tin  

Kết 
quả 

ñánh 
giá, 
xếp 
loại 

chỉ số 
năng 
lực 

cạnh 
tranh 
cấp 
tỉnh, 
cấp 

huyện  

Kết quả 
ñánh 
giá, 
xếp 
loại 
chất 

lượng 
hoạt 
ñộng 
hàng 
năm 
của 

ñơn vị 

Tổng 
ñiểm 

  
UBND 
HUYỆN A                                       

I Phòng A                                       

1 Nguyễn Văn X                                       

2 Trần Thị Y                                       

  …….                                       

II SỞ B                                       

I Phòng A                                       

1 Phạm Văn V                                       

2 Lê Thị E                                       

  …………..                                       

                                          

                                Người lập biểu                                                                                                     ……………, ngày.... tháng.... năm 20... 
                           (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                                                                                                                ðại diện lãnh ñạo cơ quan, ñơn vị 
                                                                                                                                                                                                                                              (Ký tên, ñóng dấu) 
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 Mẫu số 7 
CƠ QUAN, ðƠN VỊ ................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ ðÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
 CÔNG CHỨC NĂM 20.. 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019 /Qð-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

Số 
TT 

ðơn vị 
Tổng 

số 
(người) 

Mức ñộ phân loại ñánh giá 

Ghi 
chú 

Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ nhưng 
còn hạn chế về 

năng lực 

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 

I 
Công chức trong cơ quan hành chính 
cấp tỉnh 

                    

II 
Công chức trong cơ quan hành chính 
cấp huyện 

                    

III Cán bộ cấp xã                     

IV Công chức cấp xã                     

V 
Công chức trong bộ máy lãnh ñạo, quản lý 
các ñơn vị sự nghiệp công lập 

                    

VI Hợp ñồng 68                     

 
                                Người lập biểu                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20... 
                                                                                                                                             THỦ  TRƯỞNG CƠ QUAN, ðƠN VỊ 
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 Mẫu số 8 
CƠ QUAN, ðƠN VỊ ................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ ðÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
 VIÊN CHỨC NĂM 20.. 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

Số 
TT 

ðơn vị 
Tổng 

số 
(người) 

Mức ñộ phân loại ñánh 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 

I 
Viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc UBND tỉnh  

                    

II 
Viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Huế  

                    

1 
Viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập  

                    

2 
Viên chức trong các ñơn vị sự nghiệp 
giáo dục 

                    

III Hợp ñồng 68                     

 
                                Người lập biểu                                                                         Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20... 
                                                                                                                                             THỦ  TRƯỞNG CƠ QUAN, ðƠN VỊ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 13/2019/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2019 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sửa ñổi ðiều 9 tại Quyết ñịnh số 66/2018/Qð-UBND ngày 22/11/2018  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 181/2005/Qð-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ quy ñịnh về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Sửa ñổi ðiều 9 tại Quyết ñịnh số 66/2018/Qð-UBND ngày 22/11/2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh ñánh giá, xếp loại chất lượng hoạt ñộng 
hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 
các ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: 

“ðiều 9. Thời gian thực hiện  

1. Thời gian tự ñánh giá, chấm ñiểm: 
Hàng năm, trước ngày 05/4, 05/7, 05/10 và 05/11, các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 

tổ chức tự ñánh giá, chấm ñiểm chất lượng hoạt ñộng và gửi kết quả ñến Sở Nội vụ 
ñể tiến hành thẩm ñịnh và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả.  

2. Thời gian thẩm ñịnh: 
a) Trước ngày 20/4, 20/7, 20/10 hàng năm: Sở Nội vụ tiến hành thẩm ñịnh và 

công bố kết quả thẩm ñịnh của quý I, II và III; 
b) Trước ngày 15/11 hàng năm: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổ chuyên viên 

giúp việc tiến hành thẩm ñịnh và tổng hợp kết quả ñánh giá, chấm ñiểm chất lượng 
hoạt ñộng năm của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương; 

c) Trước ngày 20/11 hàng năm: Hội ñồng thẩm ñịnh họp xem xét, phân tích kết quả 
thẩm ñịnh của Tổ chuyên viên giúp việc; ñồng thời, tiến hành tổng hợp kết quả ñiều tra 
xã hội học và kết quả thẩm ñịnh ñánh giá, chấm ñiểm, xếp loại chất lượng hoạt ñộng 
của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñể trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.  
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3. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh và công bố kết quả ñánh giá, xếp loại 
chất lượng hoạt ñộng trong năm của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trước ngày 25/11 
hàng năm”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019.  
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, ñơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH  

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2019/Qð-UBND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành mức giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản 

gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,  
quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật giá; Nghị ñịnh số 
149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính 
về quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ño ñạc lập 
bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính 
quy ñịnh lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt ñộng kinh tế ñối với các nhiệm vụ chi 
về tài nguyên môi trường;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
411/TTr-STNMT ngày 10 tháng 12 năm 2018. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: 

Quyết ñịnh này quy ñịnh về mức giá dịch vụ ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký 
ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
ñất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược cung ứng dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ 
ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Các cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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ðiều 2. ðơn giá dịch vụ 

1. ðơn giá ño ñạc chỉnh lý bản trích ño ñịa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa ñất 
của bản ñồ ñịa chính: Chi tiết theo Phụ lục 1 ñính kèm. 

2. ðơn giá kiểm tra, thẩm ñịnh bản trích ño ñịa chính thửa ñất: Chi tiết theo 
Phụ lục 2 ñính kèm. 

3. ðơn giá ño ñạc nhà hoặc công trình xây dựng trên ñất: Chi tiết theo Phụ lục 3 
ñính kèm. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tổ chức quản lý công tác thu của các ñơn vị cung ứng dịch vụ ño ñạc theo 
ñúng quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

- Hướng dẫn các ñơn vị trực thuộc ñược giao nhiệm vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính 
quản lý và sử dụng nguồn thu ñúng mục ñích, ñảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng hồ sơ ñịa chính ñối với các ñơn vị 
cung cấp dịch vụ ño ñạc bản ñồ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, 
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh mức thu giá dịch vụ cho phù hợp với tình hình 
thực tế và quy ñịnh hiện hành. 

2. ðơn vị cung ứng dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính: 

ðơn vị cung ứng dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính tổ chức thu theo ñúng 
mức giá quy ñịnh tại Quyết ñịnh này; thực hiện thông báo, niêm yết công khai mức thu 
giá dịch vụ tại ñịa ñiểm tổ chức thu và cơ quan, ñơn vị thu. 

ðiều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, thay thế 
Quyết ñịnh số 59/2017/Qð-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc ban hành Bộ ñơn giá dịch vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Tài nguyên 
và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng; Giám ñốc Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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Phụ lục 1: ðƠN GIÁ ðO ðẠC CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH ðO ðỊA CHÍNH 
HOẶC CHỈNH LÝ RIÊNG TỪNG THỬA ðẤT 

 CỦA BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 
 

TT   Quy mô diện tích thửa ñất  
Giá dịch vụ (ñồng/thửa) 

ðất ñô thị ðất ngoài ñô thị 

1 < 100m2  859.000 574.000 

2  Từ 100 - 300m2   1.020.000 681.000 

3  Từ >300 - 500m2   1.081.000 725.000 

4  Từ >500 - 1.000m2   1.324.000 882.000 

5  Từ >1.000 - 3.000m2  1.817.000 1.209.000 

6  Từ >3.000 - 10.000m2   2.790.000 1.865.000 

 

Ghi chú:  

1. ðơn giá trên ñã bao gồm thuế VAT, ñược áp dụng trong trường hợp người 
sử dụng ñất thực hiện các quyền làm thay ñổi ranh giới, diện tích thửa ñất so với 
bản ñồ ñịa chính và có yêu cầu cung cấp dịch vụ ño ñạc. 

2. Trường hợp tách từ 01 thửa thành 02 thửa thì chỉ thu 01 thửa có diện tích nhỏ. 

3. Trường hợp tách từ 01 thửa thành n thửa, thì chỉ thu n-1 thửa (không thu ñối 
với thửa có diện tích lớn nhất) 

4. Trường hợp gộp các thửa liền nhau thành 01 thửa, thì chỉ thu 01 thửa theo 
diện tích gộp lại. 
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Phụ lục 2:  ðƠN GIÁ KIỂM TRA, THẨM ðỊNH BẢN TRÍCH ðO 
 ðỊA CHÍNH THỬA ðẤT 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 
 của Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế) 

 

 
STT  

 Quy mô diện tích thửa ñất  
Giá dịch vụ (ñồng/thửa) 

ðất ñô thị ðất ngoài ñô thị 

1 < 100m2  215.000 143.000 

2  Từ 100 - 300m2  255.000 170.000 

3  Từ >300 - 500m2 270.000 181.000 

4  Từ >500 - 1.000m2 331.000 220.000 

5  Từ >1.000 - 3.000m2 454.000 302.000 

6  Từ >3.000 - 10.000m2 698.000 466.000 

 

Ghi chú: ðơn giá trên ñã bảo gồm thuế VAT, ñược áp dụng trong trường hợp 
người sử dụng ñất thực hiện các quyền làm thay ñổi ranh giới, diện tích thửa ñất 
so với bản ñồ ñịa chính và hợp ñồng với tư vấn có chức năng hành nghề, lập bản vẽ 
trích ño ñịa chính thửa ñất mà chưa có ý kiến thẩm ñịnh của cơ quan Tài nguyên và 
Môi trường, nay có ñề nghị thẩm ñịnh ñể thực hiện các quyền về sử dụng ñất. 
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Phụ lục 3: ðƠN GIÁ ðO ðẠC NHÀ HOẶC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  
TRÊN ðẤT 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

STT 
 Diện tích chiếm ñất công trình 

xây dựng hoặc diện tích sàn 
xây dựng  

Giá dịch vụ (ñồng/thửa, mảnh) 

ðất ñô thị ðất ngoài ñô thị 

   1  < 100m2  429.000 287.000 

   2   Từ 100 - 300m2  510.000 341.000 

   3   Từ >300 - 500m2  540.000 362.000 

   4   Từ >500 - 1.000m2  662.000 441.000 

   5   Từ >1.000 - 3.000m2  908.000 604.000 

   6   Từ >3.000 - 10.000m2  1.395.000 932.000 

 

Ghi chú:  

1. ðơn giá trên ñã bao gồm thuế VAT; áp dụng ñối với nhà, công trình xây dựng 
có 01 tầng. 

2. Trường hợp nhà, công trình xây dựng có nhiều tầng mà diện tích xây dựng ở 
các tầng giống nhau, không phải ño ñạc riêng từng tầng thì chỉ tính ñơn giá 01 tầng. 

3. Trường hợp nhà, công trình xây dựng có nhiều tầng mà diện tích xây dựng 
ở các tầng không giống nhau, phải ño ñạc riêng từng tầng thì ñơn giá cho mỗi tầng 
tính ñộc lập theo bảng trên.  

4. Trường hợp ranh giới nhà, công trình xây dựng trùng với ranh giới ñất chỉ 
tính một lần ñơn giá ñối với công tác ño ñạc (nếu ño ñạc tài sản ñồng thời với trích ño 
ñịa chính thửa ñất thì chỉ thu theo ñơn giá tại Phụ lục 1; nếu ño ñạc tài sản thực hiện 
không ñồng thời với trích ño ñịa chính thửa ñất thì thu theo ñơn giá của Phụ lục 3 này). 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 597/Qð-UBND 

 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 3 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc phê duyệt ðề án “Phát triển công nghiệp nông thôn  

tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025” 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HðND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của 
Hội ñồng Nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh 
Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ 
về Khuyến công; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
về phát triển ngành nghề nông thôn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai ñoạn 2018 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2853/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Xét ñề nghị của Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và ðầu tư, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế 
ñến năm 2025”với các nội dung chủ yếu sau: 

I. QUAN ðIỂM PHÁT TRIỂN 

- Phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) bền vững, dựa trên cơ sở khai thác 
tiềm năng, thế mạnh về vị trí ñịa lý, nguồn nguyên liệu tại chỗ, nguồn nhân lực chất lượng 
cao và liên kết các ñịa phương trong vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung. Chú trọng 
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ñến quan ñiểm tăng trưởng xanh, ñảm bảo tính phát triển bền vững (không gây ô nhiễm 
môi trường, không xâm hại tài nguyên, bảo tồn di sản…); sử dụng tối ưu nguồn lực 
về tài nguyên, nhân lực, tài chính, từ ñó nâng cao hiệu quả ñầu tư sản xuất, mang lại 
hiệu quả kinh tế, nâng cao tỷ trọng ñóng góp của giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn 
và bảo vệ môi trường nông thôn. 

- Phát triển CNNT phải gắn với quá trình sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng 
và xuất khẩu. Quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và ñô thị hóa phải lấy CNNT 
khởi ñầu ñể chuyển sản xuất thuần nông sang ngành nghề, dịch vụ; chuyển lao ñộng 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, 
chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nông thôn và xóa ñói giảm nghèo. 

- ðẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao trình ñộ kỹ thuật và 
công nghệ trong sản xuất CNNT, coi trọng chất lượng và tính ña dạng của sản phẩm, 
kết hợp giữa công nghệ cổ truyền và công nghệ tiên tiến ñể nâng cao chất lượng và 
tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm CNNT trên thị trường. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

- Phấn ñấu tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp 
nông thôn giai ñoạn ñến năm 2025: ñạt 17 - 17,5%/năm. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp nông thôn ñến năm 2025 ñạt 
13.500 - 15.000 tỷ ñồng. 

- Tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh ñến 
năm 2025 là: 20 - 25%. 

III. ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 

Trong giai ñoạn ñến năm 2025, ưu tiên tập trung phát triển các nhóm ngành, 
sản phẩm CNNT có thế mạnh của các ñịa phương về nguồn tài nguyên, lao ñộng và 
thân thiện với môi trường như: chế biến nông lâm, thủy sản và ñồ uống; sản xuất 
hàng thủ công mỹ nghệ; sản phẩm thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí; vật liệu 
xây dựng, dệt may - da giày: 

1. ðối với nhóm sản phẩm chế biến nông lâm, thủy sản và ñồ uống 

- Phát triển các ngành chế biến nông lâm, thủy sản và ñồ uống có lợi thế cạnh tranh, 
có nguyên liệu dồi dào (thủy hải sản, gỗ rừng trồng...). Phát triển công nghiệp chế biến 
nông, lâm sản và ñồ uống phải gắn với thị trường tiêu thụ trong nước, thế giới và 
vùng nguyên liệu ñể phát triển những mặt hàng có lợi thế so sánh và khả năng cạnh tranh.  

- Hỗ trợ ñầu tư ñổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, giá thành và sức cạnh tranh 
sản phẩm; hình thành ñược vùng nguyên liệu tập trung ñảm bảo ổn ñịnh hoạt ñộng 
của ngành; quan tâm, chú trọng việc xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại; 
nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh.Hướng ñến sản xuất hàng hóa sản phẩm 
nông sản cuối cùng ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ñủ ñiều kiện xuất khẩu. Hình thành 
trung tâm ñầu mối về chế biến nông sản trong khu vực. 
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2. ðối với nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

- ðẩy mạnh phát triển các nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tiềm năng, có 
lợi thế so sánh mang lại giá trị kinh tế cao, phục vụ cho khách du lịch, ñặc biệt hướng 
ñến việc phục vụ cho khách du lịch hai kỳ Festival Huế hàng năm (Festival nghề 
truyền thống và Festival Huế) 

- ða dạng hóa sản phẩm mặt hàng thủ công mỹ nghệ, ñồ gỗ mỹ nghệ, sơn mài, 
các mặt hàng mây tre ñan, dệt, may mặc, thêu ren và các loại sản phẩm ñặc sản từ 
nông lâm, thủy sản. Hình thành các doanh nghiệp hạt nhân tạo sự liên kết giữa các cơ sở 
sản xuất, các ñịa bàn nông thôn trong tỉnh ñể nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng 
sản phẩm, sẵn sàng ñủ ñiều kiện tìm kiếm, trực tiếp ký kết hợp ñồng xuất khẩu ñảm bảo 
ổn ñịnh sản xuất và phát triển. 

3. ðối với nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí 

Phát triển ngành cơ khí sản xuất và sửa chữa thiết bị máy móc, cơ khí hỗ trợ 
phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Khuyến khích 
phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Liên doanh, liên kết ñể 
trở thành nhà cung cấp chi tiết sản phẩm, là mắt xích trong phân công sản xuất, phân phối 
sản phẩm, giảm thiểu gia công cơ khí ñơn thuần. Coi trọng, ưu tiên ñầu tư phát triển 
cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn quy mô vừa và nhỏ. Huy ñộng mọi thành phần 
kinh tế tham gia ñầu tư phát triển cơ khí, nhất là thành phần kinh tế tư nhân. 

4. ðối với nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng 

Khuyến khích hỗ trợ chuyển ñổi và ñẩy mạnh ñầu tư sản xuất vật liệu không nung, 
vật liệu nhân tạo hướng ñến phát triển bền vững, tiết kiệm tài nguyên. Phát triển các 
sản phẩm vật liệu xây dựng từ nguyên liệu gỗ rừng trồng. ðẩy mạnh sản xuất ñá ốp lát 
granite, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, tổ hợp khai thác và chế biến ñá 
làm vật liệu xây dựng. Khuyến khích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm vật liệu 
xây dựng tái chế từ rác thải... 

5. ðối với nhóm dệt may - da giày 

Tạo ñiều kiện về mặt bằng, tiếp tục các chính sách hỗ trợ ñào tạo nghề, lãi suất 
ưu ñãi ñể phát triển các cơ sở sản xuất may mặc vệ tinh nhằm sử dụng nguồn lao ñộng 
khu vực nông thôn phục vụ cho các doanh nghiệp lớn trong các khu công nghiệp. 
Thúc ñẩy các sản phẩm may mặc truyền thống; phục hồi các nghề dệt, nhuộm truyền thống 
thân thiện với môi trường.  

III. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ðẦU TƯ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ðẾN NĂM 2025 

(có Phụ lục I ñính kèm) 
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IV. NHU CẦU VỐN ðẦU TƯ THỰC HIỆN ðỀ ÁN 

Tổng nhu cầu vốn ñầu tư phát triển CNNT ñến năm 2025: 1.897 tỷ ñồng 

Trong ñó:  

+ Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ: 289 tỷ ñồng (15%). 

+ Nguồn vốn xã hội hóa: 1.608 tỷ ñồng (85%). 

Trong giai ñoạn ñến năm 2025 cần ưu tiên thực hiện ñầu tư các nội dung sau: 

- ðầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề; 

- ðầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở CNNT và 
phát triển thị trường sản phẩm CNNT; 

- Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ phát triển CNNT. 

(chi tiết có Phụ lục II ñính kèm) 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về chính sách 

Tập trung triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách nhằm thúc ñẩy phát triển 
công nghiệp nông thôn; thực hiện lồng ghép các chính sách ưu ñãi và hỗ trợ ñối với 
cơ sở CNNT. 

2. Giải pháp về công tác quản lý nhà nước ñối với ngành nghề công nghiệp 
nông thôn 

Tổ chức có hiệu quả các chính sách ñã ban hành; nghiên cứu, xây dựng các 
chính sách mới ñể khuyến khích các thành phần kinh tế ñầu tư vào công nghiệp nông thôn, 
trong ñó chú trọng hỗ trợ các nhóm sản phẩm CNNT ưu tiên phát triển ñến năm 2025. 

3. Giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề  

- Tập trung ñẩy mạnh ñầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, 
làng nghề trên ñịa bàn ñể thu hút nhà ñầu tư góp phần thúc ñẩy phát triển CNNT. 

- Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ 
ngân sách tỉnh trong giai ñoạn ñến năm 2025 ưu tiên ñầu tư hạ tầng kỹ thuật các 
Cụm Công nghiệp và một số làng nghề CNNT trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Giải pháp về vốn 

- Phát huy tối ña nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn của tỉnh và các 
thành phần kinh tế khác ñể phát triển; ña dạng hóa các hình thức huy ñộng vốn như: 
góp vốn, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, vay các tổ chức tín dụng… 

- Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình khuyến công, xúc tiến 
thương mại, ... 
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- Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, nhà ñầu tư, doanh nghiệp vào lĩnh vực phát triển 
công nghiệp nông thôn,.. 

- Tăng cường tìm kiếm vận ñộng các nguồn tài trợ và ñầu tư từ các tổ chức phi 
chính phủ, các tổ chức nước ngoài ñể khai thác thêm các nguồn vốn hỗ trợ ñào tạo 
nghề, ñào tạo khởi sự doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, xử lý môi trường ở các 
làng nghề, … 

5. Giải pháp về nguồn nhân lực 

- Hỗ trợ cho người nông dân chuyển ñổi nghề nghiệp, nâng cao nhận thức của 
người lao ñộng về ý thức, tác phong, trình ñộ nghề nghiệp trong quá trình làm việc ở 
các cơ sở sản xuất công nghiệp; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng công tác ñào tạo 
nghề nhằm giúp lao ñộng nông thôn dễ dàng tiếp cận với những nghề phi nông nghiệp, 
cần có chính sách khuyến khích học nghề một cách phù hợp với ñiều kiện thu nhập 
và hoạt ñộng kinh tế của người lao ñộng. 

- ðổi mới chương trình ñào tạo nghề, ñẩy mạnh hợp tác giữa các cơ sở ñào tạo 
nghề với doanh nghiệp, tăng cường thời lượng thực hành, tham vấn nội dung chương trình 
ñào tạo của các nước công nghiệp phát triển, chuẩn hóa chất lượng ñào tạo nghề theo 
tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế. Thay ñổi phương thức ñào tạo, thời gian ñào tạo 
cho phù hợp với từng loại ñối tượng, phát huy hình thức ñào tạo theo hợp ñồng. 

6. Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ và giải pháp bảo vệ môi trường 

  - ðẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới ñể nâng cao 
hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo về 
khoa học công nghệ phục vụ kinh tế nông thôn của tỉnh, tổ chức tham quan học tập 
và rút kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ từ các ñịa phương khác trong cả nước. 

  - Hỗ trợ, ñộng viên, khuyến khích và tạo ñiều kiện cho các cơ sở, ñơn vị trong 
CNNT ñi tiên phong trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện ñại vào sản xuất. 
Phối hợp ñồng bộ giữa khuyến khích nhập công nghệ mới, tiên tiến với nghiên cứu 
cải tiến công nghệ và sản xuất truyền thống. 

  - Phối hợp với các cơ quan có chuyên môn như các Trường ðại học, Viện và 
Trung tâm Nghiên cứu ñể thiết kế mẫu mã tạo thương hiệu mang tính khác biệt, sản phẩm 
lấy công năng sử dụng làm yếu tố tiên quyết, kết hợp với hình thức ñơn giản, họa tiết 
bản ñịa nhằm tạo sự ñộc ñáo, hấp dẫn người tiêu dùng. Phân tích ñịnh lượng các sản phẩm 
nhằm tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Cập nhật thông tin công nghệ, thiết bị 
mới, nghiên cứu hoàn thiện máy móc phục vụ cho các nghề và làng nghề.  

  - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền vận ñộng về vệ sinh 
môi trường, an toàn lao ñộng, an toàn vệ sinh thực phẩm ñến từng hộ sản xuất cá thể, 
các tổ chức, làng nghề, doanh nghiệp vừa và nhỏ và tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ 
môi trường. 
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7. Giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tìm kiếm thị trường 
cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn 

- Hỗ trợ tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn về tiếp cận thị trường ñối với các 
sản phẩm công nghiệp nông thôn, ñặc biệt ñối với sản phẩm CNNT chủ lực, sản phẩm 
CNNT tiêu biểu. Hỗ trợ tham quan học tập khảo sát kinh nghiệm phát triển CNNT kết hợp 
với tăng cường quảng bá mô hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông; Hỗ trợ 
chuyển ñổi, tổ chức tốt hệ thống doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ sản phẩm thông qua 
các chính sách hỗ trợ thương mại nông thôn. 

- Triển khai ñồng bộ chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
ñối với các sản phẩm CNNT, xây dựng thương hiệu mẫu mã hàng hóa sản phẩm 
CNNT bảo ñảm ñộ tin cậy nhất ñịnh của người tiêu dùng. Phát huy hệ thống các chợ 
ñầu mối hiện tại và các chợ nhỏ trong phân phối sản phẩm. 

- ðăng ký thương hiệu, kiểu dáng mẫu mã, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 
ñể chiếm lĩnh thị trường và tạo lòng tin khách hàng, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm 
công nghiệp nông thôn. Thành lập các hội làng nghề, tăng cường quản lý thị trường 
khắc phục cạnh tranh thiếu lành mạnh. Tạo ñiều kiện ñể các cơ sở tăng cường tiếp thị, 
nắm bắt thông tin thị trường, nhất là các sản phẩm hàng hóa CNNT chủ lực. Thúc ñẩy 
triển khai chương trình: mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) gắn liền với chương trình mục tiêu 
quốc gia nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế giai ñoạn 2016 - 2020. Thúc ñẩy 
thương mại ñiện tử trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các cơ sở trong xây dựng website 
quảng bá. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và ñịa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ðề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh 
Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhằm ñạt các 
mục tiêu của ñề án.  

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và ñịa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh 
các cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp; xây dựng và triển khai chương 
trình hỗ trợ ñầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai ñoạn ñến năm 2025 góp phần 
thúc ñẩy phát triển CNNT. 

2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã 

Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ ñề án; Tổ chức và thực hiện lồng nghép các nhiệm vụ ñề án phát triển 
CNNT với các chương trình, dự án khác có trên ñịa bàn, ñặc biệt là gắn với chương trình 
xây dựng nông thôn mới; chủ ñộng xây dựng kế hoạch phát triển CNNT của ñịa phương 
ñể thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ðề án theo ñịnh hướng và giải pháp 
ñã ñề ra;  
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Chỉ ñạo UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn trực thuộc tích cực hỗ trợ thực hiện 
công tác thu hồi ñất, thuê ñất, ñền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai ñầu tư 
vào cụm công nghiệp; tập trung ñầu tư hoặc ñề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh 
ñầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài các 
cụm công nghiệp, cụm làng nghề trên ñịa bàn ñể thu hút nhà ñầu tư góp phần thúc ñẩy 
phát triển CNNT.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và ñịa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh 
xây dựng các ðề án, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chương trình 
OCOP, các chương trình phát triển nông thôn gắn với phát triển CNNT trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Sở Khoa học công nghệ 

Xây dựng kế hoạch hoạt ñộng thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan, chú trọng 
ñẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, các ñề tài khoa học 
vào thực tế sản xuất CNNT ñể ñạt hiệu quả cao. 

Chủ trì phối với với các sở, ngành liên quan hướng dẫn việc tiếp nhận chuyển 
giao công nghệ cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. 
Tổ chức các hội thảo giới thiệu thiết bị, công nghệ mới trong lĩnh vực bảo quản, chế biến 
sản phẩm phù hợp với ñiều kiện của ñịa phương; hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí ñăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm CNNT chủ lực. 

5. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Trên cơ sở ñề xuất của các ñịa phương, Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì tổng hợp, 
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các dự án ñầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật của các cụm 
công nghiệp và làng nghề cần vốn ñầu tư từ ngân sách nhà nước vào danh mục ñầu tư 
công trung hạn; chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh 
hàng năm bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ Trung ương, nguồn từ các chương trình, 
dự án có liên quan ñể thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã. 

6. Các Sở, ngành liên quan 

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao có trách nhiệm 
phối hợp với Sở Công Thương và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ trong ðề án ñảm bảo có hiệu quả. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Công Thương; 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và ðầu tư; Tài chính; Xây dựng; 
Tài nguyên và Môi trường; Lao ñộng, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; 
thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Thiên ðịnh 
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Phụ lục I 

Danh mục các chương trình/dự án ưu tiên ñầu tư phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 597/Qð-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên chương trình/dự án 
Thời gian 
thực hiện 

Dự kiến 
kinh phí 
thực hiện  
(tỷ ñồng) 

Nguồn vốn thực hiện 

I ðầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; làng nghề   306 

Nguồn vốn ngân sách tỉnh; 
 ngân sách hỗ trợ trung ương… 

Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp… 
Lồng ghép các nguồn vốn  

hỗ trợ khác        

1 ðầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Thủy Phương 2019 - 2025 60 

2 ðầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Tứ Hạ 2019 - 2025 60 

3 ðầu tư hạ tầng kỹ CNN Bắc An Gia 2019 - 2025 25 

4 ðầu tư hạ tầng kỹ CNN Thuận An 2019 - 2025 30 

5 ðầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Hương Phú, Hương Hòa (huyện Nam ðông) 2019 - 2025 20 

6 ðầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN A Co 2019 - 2025 25 

7 ðầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN ðiền Lộc 2019 - 2025 20 

8 ðầu tư hạ tầng kỹ CNN Vinh Hưng 2019 - 2025 15 

9 
ðầu tư hạ tầng các làng nghề và xử lý ô nhiễm môi trường một số làng 
nghề ở CNNT 

2019 - 2025 51 
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STT Tên chương trình/dự án 
Thời gian 
thực hiện 

Dự kiến 
kinh phí 
thực hiện  
(tỷ ñồng) 

Nguồn vốn thực hiện 

II 
ðầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở 
CNNT và phát triển thị trường sản phẩm CNNT 

2019 - 2025 1445   

1 Dự án ñầu tư phát triển nhà máy chế biến lúa  gạo, lạc, khoai, sắn tại các CCN 2019 - 2025 42 

Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp,.. 

2 
Dự án  ñầu tư phát triển nhà máy chế biến các sản phẩm từ nông sản: rau, 
củ, quả tại các CCN  

2019 - 2025 64 

3 Dự án ñầu tư phát triển nhà máy chế biến súc sản tại các CCN  2019 - 2025 154 

4 
Dự án ñầu tư phát triển chế biến, tinh chế gỗ và lâm sản ngoài gỗ tại các 
CCN  

2019 - 2025 168 

5 Dự án PT bảo quản, chế biến thủy hải sản  2019 - 2025 167 

6 
Dự án phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm mới, vật liệu mới, vật 
liệu thân thiện với môi trường 

2019 - 2025 156 Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp… 

- Lồng ghép các nguồn vốn 
hỗ trợ: Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới; 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP); chương tình khuyến công, 

xúc tiến thương mại, ñào tạo 
nghề nông thôn… 

7 
Dự án phát triển ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ 
nông sản 

2019 - 2025 155 

8 Dự án bảo quản nông sản 2019 - 2025 145 

9 Dự  án chế biến sâu một số sản phẩm có ưu thế và giá trị  cao 2019 - 2025 104 

10 Dự án khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống 2019 - 2025 36 
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STT Tên chương trình/dự án 
Thời gian 
thực hiện 

Dự kiến 
kinh phí 
thực hiện  
(tỷ ñồng) 

Nguồn vốn thực hiện 

11 
Dự án nâng cao năng suất, chất lượng một số sản phẩm CNNT tiêu biểu 
(20 sản phẩm tiêu biểu, trung bình 100  triệu/mỗi sản phẩm) 

2019 - 2025 32 

12 Dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 2019 - 2025 45 

13 
Chương trình hỗ trợ ñầu tư chuyển giao công nghệ và máy móc, thiết bị 
tiên tiến trong phát triển CNNT 

2019 - 2025 30,5 

14 
Chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ñăng ký bảo hộ, chuyển giao 
quyền sở hữu trí tuệ… 

2019 - 2025 6,3 

15 
Chương trình xúc tiến quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ các 
sản phẩm CNNT 

2019 - 2025 26 

16 
Chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu, ñăng ký bảo hộ, chuyển giao 
quyền sở hữu trí tuệ… 

2019 - 2025 6,3 

17 
Chương tình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 
giải thưởng chất lượng 

2019 - 2025 30 

18 
Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, thành lập hiệp hội, 
hội liên hiệp 

2019 - 2025 50 

19 
Tập huấn, hội thảo, hội nghị diễn ñàn nâng cao năng lực sản xuất và 
phát triển thị trường sản phẩm CNNT 

2019 - 2025 5 

20 
Chương trình tham quan, khảo sát tìm hiểu công nghệ thiết bị ở trong và 
ngoài nước cho các cơ sở CNNT 

2019 - 2025 3 

21 
Chương trình hỗ trợ ñào tạo nghề, truyền nghề gắn với nhu cầu của cơ sở 
CNNT 

2019 - 2025 20 
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STT Tên chương trình/dự án 
Thời gian 
thực hiện 

Dự kiến 
kinh phí 
thực hiện  
(tỷ ñồng) 

Nguồn vốn thực hiện 

III Các dự án phát triển vùng nguyên liệu phục vụ phát triển CNNT 2019 - 2025 145,7 

Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp… 

- Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ: 
Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới; Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP); 
chương tình khuyến công, xúc tiến 

thương mại 

1 Dự án phát triển vùng nguyên liệu nôi trồng thủy sản 2019 - 2025 43,7 

2 Dự án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng 2019 - 2025 70 

3 Dự án nghiên cứu phát triển các vùng nguyên liệu dược liệu trên ñịa bàn tỉnh 2019 - 2025 32 
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Phụ lục II 

Nhu cầu nguồn vốn thực hiện ñề án phát triển Công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế ñến năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 597/Qð-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên chương trình/dự án 

Dự kiến kinh phí thực hiện  
(tỷ ñồng) 

Phân kỳ 
Giải pháp nguồn vốn  

thực hiện 
Tổng 

Vốn 
ngân sách 

Vốn 
 xã hội 

hóa 
ðến 2020 2021 - 2025 

I 
ðầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp; 
làng nghề  

306 135 171 35 271 Nguồn vốn ngân sách tỉnh; 
ngân sách hỗ trợ trung ương… 
Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp… 
Lồng ghép các nguồn vốn 
hỗ trợ khác 

1 ðầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm CN 255 110 145 25 230 

2 
ðầu tư hạ tầng các làng nghề và xử lý ô 
nhiễm môi trường một số làng nghề ở CNNT 

51 25 26 10 41 

II 
ðầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng 
lực cạnh tranh cơ sở CNNT và phát triển 
thị trường sản  phẩm CNNT 

1445 115 1330 130 1315   

1 ðầu tư phát triển sản xuất cơ sở CNNT 595 0 595 55 540 
Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp,.. 

2 
Phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất 
sản phẩm CNNT 

704 70 634 30 674 
Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp… 
- Lồng ghép các nguồn vốn hỗ 
trợ: Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới; Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP); chương tình khuyến 
công, xúc tiến thương mại, 
ñào tạo nghề nông thôn… 

3 
Quảng bá, xúc tiến ñầu tư và  phát triển thị trường 
sản phẩm CNNT 

119 25 94 35 84 

4 
ðào tạo nghề, truyền nghề gắn với nhu cầu 
của cơ sở CNNT 

28 20 8 10 18 
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STT Tên chương trình/dự án 

Dự kiến kinh phí thực hiện  
(tỷ ñồng) 

Phân kỳ 
Giải pháp nguồn vốn  

thực hiện 
Tổng 

Vốn 
ngân sách 

Vốn 
 xã hội 

hóa 
ðến 2020 2021 - 2025 

III 
Các dự án phát triển vùng nguyên liệu 
phục vụ phát triển CNNT 

146 39 107 40 106 Nguồn vốn huy ñộng xã hội hóa, 
nhà ñầu tư, doanh nghiệp… 
- Lồng ghép các nguồn vốn hỗ 
trợ: Chương trình MTQG xây 
dựng nông thôn mới; Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP); chương tình khuyến 
công, xúc tiến thương mại 

1 
Dự án phát triển vùng nguyên liệu nôi trồng 
thủy sản 

44 8 36 15 29 

2 
Dự án phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng 
trồng 

70 21 49 15 55 

3 
Dự án nghiên cứu phát triển các vùng nguyên liệu 
dược liệu trên ñịa bàn tỉnh 

32 10 22 10 22 

  TỔNG CỘNG 1897 289 1608 205 1692   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIỂN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 620/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công nhận xã Quảng Phước, huyện Quảng ðiền 
ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2540/Qð-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và 
công bố ñịa phương ñạt chuẩn nông thôn mới; ñịa phương hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị thẩm ñịnh xét, công nhận xã Quảng Phước ñạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2018; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 319/TTr-SNNPTNTngày11tháng 3 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận xã Quảng Phước, huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2018. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ ñạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Quảng ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIỂN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 622/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công nhận xã Quảng Thọ, huyện Quảng ðiền 
ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2540/Qð-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và 
công bố ñịa phương ñạt chuẩn nông thôn mới; ñịa phương hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị thẩm ñịnh xét, công nhận xã Quảng Thọ ñạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2018; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 318/TTr-SNNPTNTngày 11tháng 3 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận xã Quảng Thọ, huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2018. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ ñạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Quảng ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thọ; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIỂN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 624/Qð-UBND    Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công nhận xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà 
ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2540/Qð-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố 
ñịa phương ñạt chuẩn nông thôn mới; ñịa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
thị xã Hương Trà về việc ñề nghị thẩm ñịnh xét, công nhận xã Hương Toàn ñạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2018; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 321/TTr-SNNPTNT ngày 11 tháng 3 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà ñạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2018. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ ñạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thị xã Hương Trà; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 625/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công nhận xã Quảng Vinh, huyện Quảng ðiền 
ñạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2540/Qð-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành quy ñịnh ñiều kiện, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố 
ñịa phương ñạt chuẩn nông thôn mới; ñịa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020; 

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị thẩm ñịnh xét, công nhận xã Quảng Vinh ñạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2018; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 320/TTr-SNNPTNTngày 11 tháng 3 năm 2019, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận xã QuảngVinh, huyện Quảng ðiền ñạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2018. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ ñạo 
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 - 2020 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Quảng ðiền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Vinh; Thủ trưởng 
các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
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