
















































 
 

Mẫu ĐG-01 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ........................................    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA TẬP THỂ 

Năm học 20….. - 20….. 
 
- Tổ/Bộ môn: ......................................................Đơn vị: ...................................................   
- Những đặc điểm chính của Tổ/Bộ môn/Đơn vị ................................................................  
- Số lượng, chất lượng đội ngũ: ..........................................................................................  
 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 
(Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu với chức năng nhiệm 
vụ được giao và kế hoạch công tác/nghị quyết HNCBVC năm học - xóa dòng này khi 
hoàn thành bản đánh giá)  
1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ 
 ..........................................................................................................................................  
1.1. Nhiệm vụ theo kế hoạch năm học, nhiệm vụ được giao bổ sung, nhiệm vụ đột xuất: 
 ..........................................................................................................................................  
1.2. Nhiệm vụ đã hoàn thành (tiến độ, chất lượng, hiệu quả từng nhiệm vụ, công việc): 
 ..........................................................................................................................................  
1.3. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân: 
 ..........................................................................................................................................  
1.4. Đánh giá chung (mức độ hoàn thành công việc (% khối lượng công việc thực hiện), 
tiến độ, chất lượng, hiệu quả): 
 ..........................................................................................................................................  
2. Công tác tham mưu, đề xuất; sáng kiến, cải tiến 
 ..........................................................................................................................................  
3. Công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập 
 ..........................................................................................................................................  
4. Công tác khoa học công nghệ 
 ..........................................................................................................................................  
5. Công tác hợp tác đối ngoại 
 ..........................................................................................................................................  
6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC  
 ..........................................................................................................................................  
7. Công tác quản lý học sinh, sinh viên 
(Các biện pháp quản lý, công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập,… ; đánh giá kết quả 
học tập và rèn luyện của sinh viên các ngành do đơn vị quản lý;… - xóa dòng này khi hoàn 
thành bản đánh giá) 
 ..........................................................................................................................................  
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8. Các hoạt động phục vụ cộng đồng 
 ..........................................................................................................................................  
9. Công tác khác 
 ..........................................................................................................................................  

II. VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT 
CỦA NHÀ NƯỚC, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA NGÀNH, NHÀ TRƯỜNG 
 ..........................................................................................................................................  

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 
 ..........................................................................................................................................  

IV. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
1. Kết quả phân loại đánh giá; thi đua 

T
T 

Họ và tên 
Mức 

phân loại 

Danh 
hiệu thi 

đua 

Diễn giải 
(Ghi những thông tin chính liên quan đến kết 

quả PL, TĐ) 
A Cá nhân    

1.  Nguyễn Nhất HTXSNV 
CSTĐ/
LĐTT 

Kê khai theo tiêu chuẩn 

2.  Nguyễn Nhì HTTNV LĐTT Kê khai theo tiêu chuẩn 
3.  Nguyễn Ba HTNV  Kê khai theo tiêu chuẩn 
4.  Nguyễn Tư KHTNV  Lý do 
5.  Nguyễn Năm Chưa xét  Lý do 
6.  Nguyễn Sáu Không xét  Lý do  
B Tập thể    

1. 
Khoa/Phòng/ 
Trung tâm/… 

HTXSNV LĐXS 

- % khối lượng công việc hoàn thành 
- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo 
chất lượng: 
- Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả: 
- Số cá nhân HTNV (tỷ lệ %); 
- Số cá nhân HTTNV (tỷ lệ%); 
- Số cá nhân HTXSNV (tỷ lệ%); 
- Số cá nhân đạt LĐTT (tỷ lệ %); 
- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở 
(tỷ lệ %) 

2. Tổ/Bộ môn I HTTNV LĐTT 

- % khối lượng công việc hoàn thành 
- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo 
chất lượng: 
- Số cá nhân HTNV (tỷ lệ %); 
- Số cá nhân HTTNV (tỷ lệ%); 
- Số cá nhân HTXSNV (tỷ lệ%); 
- Số cá nhân KHTNV (tỷ lệ%); 
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- Số cá nhân đạt LĐTT (tỷ lệ %); 
- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở 
(tỷ lệ %) 

3. Tổ/Bộ môn II … ...  
2. Đề nghị cấp trên công nhận DHTĐ, khen thưởng 

T
T 

Tên tập thể/cá nhân 

DHTĐ/Hình thức 
khen thưởng đề nghị 

(CSTĐ cấp Bộ trở 
lên, BK, HCLĐ,…) 

Tóm tắt thành tích đạt được 
(Theo tiêu chuẩn)  

A Cá nhân   

1. Nguyễn Nhất 
Chiến sĩ thi đua cấp 
bộ 

 

2. Nguyễn Nhì   
3. …   
B Tập thể   

1. 
Khoa/Phòng/ 
Trung tâm/… 

Cờ thi đua của Bộ 
GD&ĐT 

 

2. Tổ/Bộ môn I   

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM TỚI 
1. Nội dung công việc và chỉ tiêu phấn đấu 
 ..........................................................................................................................................  
2. Đăng ký tham gia các phong trào thi đua do Nhà trường, đơn vị phát động 
(Phong trào thi đua Bộ GD&ĐT, Nhà trường phát động: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy 
và học”, phong trào thi đua “Dạy tốt, phục vụ tốt”,...; Phong trào thi đua đơn vị phát 
động:...) 
 ..........................................................................................................................................  
 

     Khánh Hòa, ngày….. tháng ….. năm…... 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ      TỔ TRƯỞNG/TRƯỞNG BỘ MÔN/TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên)    (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 



 
 

Mẫu ĐG-02 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 
Năm học 20.....-20….. 

Họ tên: ...............................................................................................................................  
Đơn vị công tác: .................................................................................................................  
Trình độ: ............................................  Chức danh:.................. Số năm công tác: ...............  
Chức vụ: ............................................................................................................................  
Ngạch công chức: ..............................  Bậc: ............................ Hệ số lương: ......................  

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 
1.1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước 
 ..........................................................................................................................................  
1.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc 
 ..........................................................................................................................................  
1.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
 ..........................................................................................................................................  
1.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 
(Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu với nhiệm vụ được 
giao. Cần nêu rõ những việc đã hoàn thành; đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả của 
những việc đã hoàn thành; những việc chưa hoàn thành, nguyên nhân chưa hoàn thành; 
đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ (% khối lượng) - xóa nội dung HD này 
khi hoàn thành bản tự đánh giá) 
 ..........................................................................................................................................  
1.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ 
 ..........................................................................................................................................  
1.6. Thái độ phục vụ nhân dân 
 ..........................................................................................................................................  
1.7. Kết quả hoạt động của Nhà trường, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý 
 ..........................................................................................................................................  
1.8. Năng lực lãnh đạo, quản lý 
 ..........................................................................................................................................  
1.9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức và người lao động 
 ..........................................................................................................................................  

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
2.1. Đánh giá ưu, nhược điểm 
 ..........................................................................................................................................  
2.2. Tự phân loại đánh giá theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công 
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(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ - chọn một trong 4 mức và xóa dòng này) 
 ..........................................................................................................................................  
III. ĐỀ XUẤT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
3.1. Danh hiệu thi đua: 
 .......................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................  
3.2. Hình thức khen thưởng (nếu không đề nghị thì ghi “Không” và xóa bảng dưới 
đây) 

Hình thức khen 
thưởng 

Tóm tắt thành tích  
(theo tiêu chuẩn của hình thức khen thưởng cá nhân đề nghị khen) 

  
 

Khánh Hòa, ngày…...tháng…...năm 20…. 
           Người tự nhận xét 
           

 
 
 
 

A. ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG – xóa dòng này và các nội dung ở mục B (nếu chọn A) 

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ 
4.1. Ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp  
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

4.2. Kết luận tại cuộc họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 
KT. Hiệu trưởng 

 

 

 

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
5.1. Nhận xét ưu, nhược điểm 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

5.2. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ) 
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 ................................................................................................................................................................................. 

 
                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
       (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 

B. ĐỐI VỚI PHÓ HIỆU TRƯỞNG – xóa dòng này và các nội dung ở mục A (nếu 
chọn B) 

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ 
4.1. Ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp  
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

4.2. Kết luận tại cuộc họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
5.1. Nhận xét ưu, nhược điểm 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

5.2. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ) 
 ................................................................................................................................................................................. 

 
                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 

Hiệu trưởng 
 
 
 
 



 
 

Mẫu ĐG-03a 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 
Năm học 20.....-20….. 

 
Họ tên: ...............................................................................................................................   
Tổ/Bộ môn: ....................................................  Đơn vị: ......................................................  
Chức vụ: ............................................................................................................................  
Trình độ: .........................  Chức danh nghề nghiệp:................. Hạng chức danh: ................  
Số năm công tác: .............  Bậc ................................................ Hệ số lương .......................  

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 
1.1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao 
(Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu với nhiệm vụ được 
giao. Cần nêu rõ những việc đã hoàn thành; đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả của 
những việc đã hoàn thành; những việc chưa hoàn thành, nguyên nhân chưa hoàn thành; 
đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ (% khối lượng) - xóa nội dung HD này 
khi hoàn thành bản tự đánh giá) 
 ..........................................................................................................................................   
1.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 
 ..........................................................................................................................................   
1.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức 
 ..........................................................................................................................................   
1.4. Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và thực hiện các nghĩa vụ khác 
 ..........................................................................................................................................  
1.5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
 ..........................................................................................................................................   
1.6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách 
 ..........................................................................................................................................   

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
2.1. Đánh giá ưu, nhược điểm 
 ..........................................................................................................................................   
2.2. Tự phân loại đánh giá theo mức độ hoàn thành công việc 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ - chọn một trong 4 mức và xóa dòng này) 
 ..........................................................................................................................................   

III. ĐỀ XUẤT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
3.1. Danh hiệu thi đua 
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 .......................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................  
3.2. Hình thức khen thưởng (nếu không đề nghị thì ghi “Không” và xóa bảng dưới 
đây) 

Hình thức khen 
thưởng 

Tóm tắt thành tích  
(theo tiêu chuẩn của hình thức khen thưởng cá nhân đề nghị khen) 

  
 

Khánh Hòa, ngày…...tháng…...năm 20…. 
        Người tự đánh giá 
                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
Lựa chọn 1 trong 2 đối tượng A/B dưới đây, xóa nội dung không phù hợp 
 
(A. ĐỐI VỚI TRƯỞNG BỘ MÔN/TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC, PHÓ TRƯỞNG 
ĐƠN VỊ – xóa dòng này) 

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ  
4.1. Ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp: 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

4.2. Kết luận tại cuộc họp đánh giá cấp đơn vị 
 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
5.1. Nhận xét ưu, nhược điểm 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

5.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ) 
 ................................................................................................................................................................................. 

                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 
    Trưởng đơn vị 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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(A. ĐỐI VỚI TRƯỞNG ĐƠN VỊ – xóa dòng này) 

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ  
4.1. Ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp: 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

4.2. Kết luận tại cuộc họp đánh giá cấp đơn vị 
 ................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................. 

                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 
Trưởng đơn vị 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
5.1. Nhận xét ưu, nhược điểm 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

5.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ) 
 ................................................................................................................................................................................. 

                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 
    Hiệu trưởng 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 



 
 

Mẫu ĐG-03b 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC/NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(lựa chọn một trong 2 đối tượng – xóa dòng này) 

Năm học 20.....-20….. 
 
Họ tên: ...............................................................................................................................   
Tổ/Bộ môn: ....................................................  Đơn vị: ......................................................  
Chức vụ: ............................................................................................................................  
Trình độ: .........................  Chức danh nghề nghiệp:................. Hạng chức danh .................  
Số năm công tác: .............  Bậc ................................................ Hệ số lương .......................  

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN 
1.1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao 
(Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu với nhiệm vụ được 
giao. Cần nêu rõ những việc đã hoàn thành; đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả của 
những việc đã hoàn thành; những việc chưa hoàn thành, nguyên nhân chưa hoàn thành; 
đánh giá chung về mức độ hoàn thành nhiệm vụ (% khối lượng) - xóa nội dung HD này 
khi hoàn thành bản tự đánh giá) 
 ..........................................................................................................................................   
1.2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 
 ..........................................................................................................................................   
1.3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động 
 ..........................................................................................................................................   
1.4. Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và thực hiện các nghĩa vụ khác 
 ..........................................................................................................................................  

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI 
2.1. Đánh giá ưu, nhược điểm 
 ..........................................................................................................................................   
2.2. Phân loại đánh giá 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ - chọn một trong 4 mức và xóa dòng này) 
 ..........................................................................................................................................   

III. ĐỀ XUẤT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 
3.1. Danh hiệu thi đua 
 .......................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................  
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3.2. Hình thức khen thưởng (nếu không đề nghị thì ghi “Không” và xóa bảng dưới 
đây) 

Hình thức khen 
thưởng 

Tóm tắt thành tích  
(theo tiêu chuẩn của hình thức khen thưởng cá nhân đề nghị khen) 

  
 

Khánh Hòa, ngày…...tháng…...năm 20…. 
        Người tự đánh giá 
                 (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
Lựa chọn 1 trong 2 đối tượng A/B dưới đây, xóa nội dung không phù hợp 
 
(A. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CÓ CẤP TỔ/BỘ MÔN – xóa dòng này) 

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ TỔ/BỘ MÔN VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN 
LÝ 
4.1. Ý kiến của tập thể Tổ/Bộ môn 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

4.2. Nhận xét của Tổ trưởng tổ công tác/Trưởng bộ môn (chọn 1 trong 2 đối tượng) 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 
  Tổ trưởng tổ công tác/Trưởng bộ môn 

 
 
 
 

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
5.1. Nhận xét ưu, nhược điểm 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

5.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ) 
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 ................................................................................................................................................................................. 

 
                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 

Trưởng đơn vị 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 
 
(B. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ KHÔNG CÓ CẤP TỔ/BỘ MÔN – xóa dòng này) 

IV. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ  
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN 
5.1. Nhận xét ưu, nhược điểm 
 ................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 

5.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không 
hoàn thành nhiệm vụ) 
 ................................................................................................................................................................................. 

                                                                  Khánh Hòa,  ngày …… tháng …… năm 201 ...... 
Trưởng đơn vị 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

 



 
 

Mẫu ĐG-04 
Đơn vị: ..............................................  

 
TỔNG HỢP THÔNG TIN PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÂN LOẠI TẬP THỂ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC BÌNH XÉT THI 
ĐUA, KHEN THƯỞNG - NĂM HỌC 20….-20…. 

 
I. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm học 
1.1. Công việc/nhiệm vụ không hoàn thành hoặc quá thời hạn nhưng chưa hoàn 

thành 
TT Tên đơn vị/Cá nhân Đơn vị Tên công việc/nhiệm vụ; 

Thời gian triển khai/giao nhiệm vụ; 
Thời hạn hoàn thành 

Ghi chú 

1     
2     
3     
…     

1.2. Công việc/nhiệm vụ hoàn thành quá thời hạn quy định hoặc không đảm bảo 
chất lượng 

TT Tên đơn vị/Cá nhân Đơn vị Tên công việc/nhiệm vụ; 
Thời gian triển khai/giao nhiệm vụ; 

Thời hạn hoàn thành;… 

Ghi chú 

1     
2     
3     
…     

II. Tập thể, cá nhân vi phạm quy định, nội quy, quy chế 
TT Tên đơn vị/Cá nhân Đơn vị Nội dung vi phạm Ghi chú 
1     
2     
3     
…     

III. Đề nghị tuyên dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
nổi bật (nếu có) 

TT Tên đơn vị/Cá nhân Đơn vị Tóm tắt thành tích Ghi chú 
1     
2     
3     
…     

Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 201… 
TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


