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HƯỚNG DẪN 
ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG - NĂM HỌC 2018-2019 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 362/TB-ĐHNT ngày  06/6/2019) 

I. MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
1.1. Đánh giá công chức, viên chức và người lao động về phẩm chất chính trị; đạo đức; 

năng lực; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. 
1.2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động là cơ sở để quy 

hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực 
hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động. 

1.3. Kết quả đánh giá, phân loại tập thể là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật 
đối với tập thể; là cơ sở để đánh giá, phân loại đối với công chức/viên chức/người lao động đứng 
đầu tập thể. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
2.1. Tập thể: đơn vị, bộ môn, tổ công tác thuộc, trực thuộc Trường Đại học Nha Trang; 
2.2.  Công chức lãnh đạo: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 
2.3.  Viên chức: Viên chức giữ chức vụ quản lý (người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu từ cấp bộ môn/tổ công tác trở lên - gọi chung là viên chức quản lý) và viên chức không 
giữ chức vụ quản lý; 

2.4.  Người lao động: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được Hiệu trưởng 
ký hợp đồng. 

III. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
3.1. Đảm bảo đúng thẩm quyền: Hiệu trưởng thực hiện việc đánh giá hoặc phân công, 

phân cấp việc đánh giá tập thể, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Người có 
trách nhiệm hoặc có thẩm quyền thực hiện đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và 
phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

3.2. Đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, chính xác và không nể nang, trù 
dập, thiên vị, hình thức. 

3.3. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của tập thể; về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức và 
người lao động. 

3.4. Việc đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo phải dựa vào kết quả hoạt động Nhà 
trường; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý các cấp (từ trưởng, phó bộ môn/tổ công tác 
trở lên) phải dựa vào kết quả hoạt động của tập thể được giao quản lý, phụ trách. 

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của tập thể được giao quản lý. 

3.5. Trường hợp tập thể, công chức, viên chức, người lao động không hoàn thành nhiệm 
vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại. 
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IV. CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ 
4.1. Đối với tập thể 
4.1.1. Chức năng nhiệm vụ được giao; 
4.1.2. Nhiệm vụ đột xuất được giao. 
4.2. Đối với công chức lãnh đạo 
4.2.1. Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những công việc công chức không được 

làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức; 
4.2.2. Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo; 
4.2.3. Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm học được phân công hoặc 

được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 
4.3. Đối với viên chức và người lao động 
4.3.1. Nghĩa vụ của viên chức quy định tại Điều 16, 17, 18, 19 của Luật Viên chức (trích 

đính kèm); 
4.3.2. Tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp hoặc ngạch viên chức; 
4.3.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và các cam kết khác trong hợp đồng 

làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết; 
4.3.4. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức và người lao 

động. 

V. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
5.1. Đối với tập thể 
5.1.1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên được giao; 
5.1.2. Mức độ thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao; 
5.1.3. Việc chủ động, tham mưu, đề xuất thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 
5.1.4. Việc thực hiện chủ trương, đường lối, nội quy, quy chế, quy định hiện hành; 
5.1.5. Việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí; 
5.1.6. Sự phối hợp trong công tác; sự đoàn kết nhất trí trong tập thể đơn vị; thực hiện 

giao tiếp với nhân dân và thực hiện văn hóa công sở; 
5.1.7. Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng. 
5.2. Đối với công chức lãnh đạo 
5.2.1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 

nước; 
5.2.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; 
5.2.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
5.2.4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; 
5.2.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; 
5.2.6. Thái độ phục vụ nhân dân; 
5.2.7. Kết quả hoạt động của Nhà trường, của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; 
5.2.8. Năng lực lãnh đạo quản lý; 
5.2.9. Năng lực tập hợp, đoàn kết. 
5.3. Đối với viên chức và người lao động 
5.3.1. Đánh giá viên chức và người lao động không giữ chức vụ quản lý theo các nội 

dung sau: 
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a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 
b. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; 
c. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ theo hợp đồng làm 

việc/hợp đồng lao động đã ký kết; 
d. Việc thực hiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; về năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ; 
e. Việc thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử; 
f. Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng; việc thực hiện các nghĩa vụ khác 

theo quy định của pháp luật. 
5.3.2. Đánh giá viên chức quản lý theo các nội dung quy định tại mục 5.3.1 Hướng dẫn 

này và các nội dụng sau: 
a. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 
b. Kết quả hoạt động của đơn vị/tổ/bộ môn được giao quản lý, phụ trách. 

VI. MỨC PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
Căn cứ vào nội dung đánh giá, tập thể, công chức, viên chức và người lao động được 

phân loại theo các mức như sau: 
6.1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
6.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
6.3. Hoàn thành nhiệm vụ 
6.4. Không hoàn thành nhiệm vụ 

VII. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
Thực hiện theo Điều 7, Điều 10, Điều 12, Điều 14, Quy định về công tác đánh giá, phân 

loại đối với tập thể, công chức, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang (ban 
hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018). 

VIII. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
Thực hiện theo Điều 15, Quy định về công tác đánh giá, phân loại đối với tập thể, công 

chức, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang (ban hành kèm theo Quyết 
định số 411/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018). 

IX. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ 
9.1. Đánh giá, phân loại tập thể, viên chức và người lao động tại cấp đơn vị 
9.1.1. Đối với đơn vị có cấp tổ/bộ môn 
a. Bước 1: Đánh giá, phân loại đánh giá tại tổ/bộ môn 
- Tập thể tổ/bộ môn, viên chức và người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công 

tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận mức xếp loại (theo Mẫu ĐG-01, ĐG-03a, ĐG-03b). 
- Viên chức, người lao động và tập thể tổ/bộ môn trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc 

họp tổ/bộ môn để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại 
cuộc họp. 

- Tổ trưởng/Trưởng bộ môn tham khảo ý kiến góp ý tại cuộc họp, đề xuất mức phân loại 
đánh giá đối với tập thể tổ/bộ môn, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. 
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b. Bước 2: Đánh giá, phân loại đánh giá tại đơn vị 
- Tập thể đơn vị làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự 

nhận mức xếp loại (Mẫu ĐG-01). 
- Trưởng bộ môn/tổ trưởng tổ công tác trình bày báo cáo tự đánh giá của tổ/bộ môn và 

kết quả phân loại viên chức, người lao động tại tổ/bộ môn (bước 1); các viên chức quản lý (từ 
phó trưởng bộ môn và tương đương trở lên) trình bày báo cáo tự đánh giá; trưởng đơn vị trình 
bày báo cáo tự đánh giá đơn vị tại cuộc họp để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi 
vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

Thành phần dự họp gồm: Trưởng, phó đơn vị; đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn 
thanh niên; các trưởng bộ môn/tổ trưởng tổ công tác. 

- Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về các viên chức quản lý được đánh giá, 
phân loại. 

- Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, đánh giá, đề xuất tại mục 9.1.1.a, 9.1.1.b Hướng dẫn này, 
trưởng đơn vị quyết định đánh giá, phân loại tập thể (tổ/bộ môn), viên chức, người lao động 
thuộc quyền quản lý; đề xuất mức phân loại đánh giá đối với tập thể đơn vị và trưởng đơn vị. 

9.1.2. Đối với đơn vị không có tổ/bộ môn 
a. Tập thể đơn vị, viên chức và người lao động làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác 

theo nhiệm vụ được giao và tự nhận mức xếp loại (Mẫu ĐG-01, ĐG-03a, ĐG-03b). 
b. Viên chức, người lao động và đại diện tập thể đơn vị trình bày báo cáo tự đánh giá tại 

cuộc họp toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để mọi người đóng góp 
ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

c. Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về các viên chức quản lý được đánh giá, 
phân loại. 

d. Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, đánh giá tại mục 9.1.2 Hướng dẫn này, trưởng đơn vị 
quyết định đánh giá, phân loại viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; đề xuất mức 
phân loại đánh giá đối với tập thể và trưởng đơn vị. 

9.2. Đánh giá, phân loại tập thể, công chức lãnh đạo, viên chức quản lý tại cấp 
Trường 

9.2.1. Đánh giá, phân loại tập thể đơn vị, trưởng đơn vị 
a. Trưởng Phòng TC-HC trình bày tổng hợp đề xuất của các đơn vị về mức phân loại 

đánh giá đơn vị và các trưởng đơn vị tại cuộc họp để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến 
được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

Thành phần dự họp gồm: Ban Giám hiệu; đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh 
niên; trưởng đơn vị. 

b. Phó hiệu trưởng có ý kiến nhận xét, đánh giá về tập thể đơn vị và trưởng đơn vị được 
giao phụ trách; 

c. Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, đánh giá tại mục 9.2.1 Hướng dẫn này, Hiệu trưởng 
quyết định đánh giá, phân loại đối với các tập thể đơn vị, các trưởng đơn vị. 

9.2.2. Đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo 
a. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức 

trách nhiệm vụ được giao (theo Mẫu ĐG-02) và tự nhận mức xếp loại. 
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b. Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại 
cuộc họp để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc 
họp. 

Thành phần dự họp gồm: Ban Giám hiệu; đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh 
niên; trưởng đơn vị. 

c. Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về các công chức được đánh giá, phân 
loại. 

d. Trên cơ sở tổng hợp nhận xét, đánh giá tại mục 9.2.2 Hướng dẫn này, Hiệu trưởng 
quyết định đánh giá, phân loại đối với các phó hiệu trưởng, đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đánh giá, phân loại đối với Hiệu trưởng. 

Các cuộc họp đánh giá được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 trên tổng số công chức, viên 
chức và người lao động được triệu tập theo thành phần được quy định tại mục IX Hướng dẫn 
này./. 
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HƯỚNG DẪN 
BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

NĂM HỌC 2018-2019 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 362/TB-ĐHNT ngày  06/6/2019) 

 
I. MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
Nhằm khuyến khích động viên mọi cá nhân và tập thể trong Trường năng động sáng tạo, 

vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hình thành và phát triển văn hóa chất 
lượng, gắn bó và góp sức mình vào sự phát triển của Nhà trường. 

II. NGUYÊN TẮC TRONG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
2.1. Nguyên tắc thi đua và căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua 
2.1.1. Đảm bảo tính tự nguyện, tự giác, công khai, công bằng; 
2.1.2. Đảm bảo sự đoàn kết, hợp tác cùng phát triển; 
2.1.3. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua, đăng ký 

tham gia thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, thành tích đạt được. 
2.1.4. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành 

tích phải phù hợp với kết quả đánh giá, phân loại tập thể, công chức, viên chức và người lao 
động. 

2.2. Nguyên tắc và căn cứ xét tặng hình thức khen thưởng 
2.2.1. Đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá 

đúng hiệu quả công tác của cá nhân, tập thể; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép 
để đạt số lượng; 

2.2.2. Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không 
nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú 
trọng khen tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp giảng dạy, lao động, sản xuất, học tập và 
công tác; 

2.2.3. Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Một hình thức 
khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; 

2.2.4. Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp nhà 
nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng 
quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn); 

2.2.5. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn để 
khen thưởng cấp Nhà nước; 

2.2.6. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ 
hoặc tập thể nữ có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng; 

2.2.7. Khi xét khen thưởng người đứng đầu tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của 
tập thể do cá nhân đó lãnh đạo; 

2.2.8. Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành 
tích ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không ghi thời 
gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban 
hành quyết định khen thưởng lần trước. 

Chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đang trong thời 
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gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra 
khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ 

2.2.9. Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. 
2.3. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 

tổng số công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ viên chức - CBVC) của tổ/bộ 
môn/đơn vị hoặc thành viên của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp tham dự. 

2.4. Việc lấy phiếu tín nhiệm, phiếu bầu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
phải đạt từ 70% phiếu đồng ý trở lên (phiếu kín) tính trên tổng số người tham gia họp hoặc được 
xin ý kiến, tính trên tổng số thành viên hội động thi đua từng cấp. Riêng với danh hiệu “Chiến sĩ 
thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu vinh dự Nhà nước phải được các thành 
viên của Hội đồng bỏ phiếu kín suy tôn và đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên tính trên tổng số 
thành viên của Hội đồng cấp đó (nếu thành viên Hội đồng vắng mặt thì phải được Chủ tịch Hội 
đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu). 

2.5. Tỷ lệ lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua của đơn vị được xác định bằng số viên chức 
đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua trên tổng số viên chức thuộc diện xét thi đua. 

Tỷ lệ % LĐTT = (số LĐTT + số CSTĐ) / (Số CBVC - Số CBVC thuộc diện “không xét” 
thi đua do mới hợp đồng/tuyển dụng dưới 10 tháng - Số CBVC thuộc diện “chưa xét” thi đua) 

Tỷ lệ % CSTĐ = Số CSTĐ / (Số CBVC - Số CBVC thuộc diện “không xét” thi đua do mới 
hợp đồng/tuyển dụng dưới 10 tháng - Số CBVC thuộc diện “chưa xét” thi đua) 

III. DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA 
3.1. Danh hiệu thi đua 
3.1.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân 
a. Lao động tiên tiến 
b. Chiến sĩ thi đua cơ sở 
c. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 
d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
3.1.2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể 
a. Tập thể lao động tiên tiến 
b. Tập thể lao động xuất sắc 
c. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
d. Cờ thi đua của Chính phủ 
3.2. Tiêu chuẩn danh hiệu  
3.2.1. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập 

thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”: Thực hiện theo Điều 7, Điều 8, Điều 11, 
Điều 12, Quy định về công thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Nha Trang (ban hành kèm 
theo Quyết định số 414/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018). 

3.2.2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” 
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu 

xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" tính đến 
thời điểm đề nghị xét tặng. 
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Trong thời gian đó, có ít nhất 03 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trở 
lên được công nhận, nghiệm thu (mỗi năm học có ít nhất 01 sáng kiến hoặc 01 đề tài). Trong đó, 
có ít nhất 01 sáng kiến hoặc đề tài khoa học do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 
trung ương xem xét, công nhận. 

Một số thành tích được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến cấp Bộ, cấp cơ sở: 
a. Cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn có 01 sáng kiến 

do người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương xem xét, công nhận (sáng kiến cấp 
Bộ): 

- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân 
công và được xác nhận kết quả tham gia soạn thảo văn bản của người có thẩm quyền; 

- Chủ biên 01 sách chuyên khảo được sử dụng trong giảng dạy; 
- Chủ biên 01 giáo trình hoặc đồng chủ biên 02 giáo trình môn học được sử dụng trong 

giảng dạy; 
- Tác giả chính 01 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế nằm 

trong danh mục ISI hoặc Scopus; 
- Hướng dẫn chính đội tuyển thi Olympic quốc tế đoạt giải ba trở lên. 
b. Cá nhân đạt một trong các thành tích sau được tính thay thế tiêu chuẩn có 01 sáng kiến 

cấp Trường: 
- Đạt một trong các thành tích quy định tại mục 2.1.a Phụ lục 2; 
- Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt giải nhất cấp trường trở 

lên; 
3.2.3. Tiêu chuẩn danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” 
Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” được xét tặng cho các tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau: 
a. Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 
b. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể 

tiêu biểu, xuất sắc của Trường; 
c. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác học tập; 
d. Nội bộ đoàn kết, tích cực đổi mới quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống 

tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 
Kết thúc năm học, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường lựa chọn tối đa 01 đơn vị có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu trong khối giảng dạy và 01 đơn vị có thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu dẫn đầu trong khối phục vụ giảng dạy để đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét 
tặng Cờ thi đua. 

3.2.4. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua của Chính phủ”: 
Thực hiện theo Điều 10, Điều 14, Quy định về công thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học 
Nha Trang (ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018). 

IV. HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 
4.1. Các hình thức khen thưởng 
4.1.1. Các Hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Huân chương; Huy chương; danh hiệu 

vinh dự Nhà nước (anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú); Giải thưởng Hồ Chí 
Minh, Giải thưởng Nhà nước; Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 
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chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
4.1.2. Các Hình thức khen thưởng cấp bộ, tỉnh: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
giáo dục”. 

4.1.3. Hình thức khen thưởng của Nhà trường: Giấy khen. 
Giấy khen của Hiệu trưởng là hình thức khen thưởng thường xuyên cho cá nhân, tập thể 

vào dịp tổng kết năm học hoặc khen theo chuyên đề, các cuộc vận động hoặc khen đột xuất. 
4.2. Tiêu chuẩn khen thưởng 
4.2.1. Tiêu chuẩn khen thưởng cấp Nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua - 

Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 
27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; 
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà 
giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. 

4.2.2. Tiêu chuẩn khen thưởng cấp bộ, tỉnh: Thực hiện theo Thông tư số 22/2018/TT-
BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng trong ngành giáo dục; Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa. 

4.2.3. Tiêu chuẩn Giấy khen của Hiệu trưởng vào dịp tổng kết năm học 
Giấy khen của Hiệu trưởng tặng vào dịp tổng kết năm học cho các cá nhân, tập thể đạt 

thành tích sau: 
a. Là cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong số các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, có tác dụng nêu gương, lôi cuốn trong phong trào thi đua của đơn vị, của Nhà trường hoặc cá 
nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác của Nhà trường (quản lý/quản 
trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đối ngoại, xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cộng 
đồng, phong trào đoàn thể). 

Tỷ lệ cá nhân được đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen năm học không vượt quá 5% số 
cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của đơn vị (nếu có số dư thì được làm tròn lên), trong 
đó không quá 1/3 là cán bộ quản lý. 

b. Là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
có tác dụng nêu gương cho các tập thể khác trong đơn vị, Nhà trường học tập. Hoặc tập thể có 
thành tích đặc biệt xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác của Nhà trường (quản lý/quản trị, đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác đối ngoại, xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cộng đồng, phong 
trào đoàn thể). 

Tỷ lệ tập thể được đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen năm học không vượt quá 10% số 
tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” của đơn vị (nếu có số dư thì được làm tròn lên). 

V. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC 
KHEN THƯỞNG 

Thực hiện theo Điều 18, Quy định về công thi đua, khen thưởng tại Trường Đại học Nha 
Trang (ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018). 
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VI. QUY TRÌNH BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN 
THƯỞNG 

6.1. Quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại cấp đơn vị 
6.1.1. Đối với đơn vị có tổ/bộ môn 
a. Bước 1: Tập thể, cá nhân làm báo cáo đánh giá kết quả công tác, đề xuất danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng (theo mẫu ĐG-01, ĐG-03a, ĐG-03b); 
b. Bước 2: Họp toàn thể tổ/bộ môn để xem xét, lấy phiếu bầu cho các danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng. 
Thành phần dự họp: Toàn thể CBVC trong tổ/bộ môn. 
c. Bước 3: Họp toàn thể đơn vị để xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Tập thể lao động xuất 
sắc”, “Cờ thi đua cấp bộ”, “Cờ thi đua của Chính phủ” và các hình thức khen thưởng từ Giấy 
khen trở lên. 

d. Bước 4. Hội đồng thi đua - khen thưởng đơn vị họp xét, bỏ phiếu bầu cho các danh 
hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

6.1.2. Đối với đơn vị không có tổ/bộ môn 
a. Bước 1: Tập thể, cá nhân làm báo cáo đánh giá kết quả công tác, đề xuất danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng (theo mẫu ĐG-01, ĐG-03a, ĐG-03b); 
b. Bước 2: Họp toàn thể đơn vị để xem xét, lấy phiếu bầu cho các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng. 
6.2. Quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại cấp 

Trường 
6.2.1. Ban Giám hiệu họp, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho 

Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng (sau khi hoàn thành bước đánh giá, phân loại công chức lãnh 
đạo - quy định tại mục 9.2.2 Hướng dẫn đánh giá, phân loại đánh giá tập thể, công chức, viên 
chức và người lao động năm học 2018-2019). 

6.2.2. Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường họp xét, bỏ phiếu bầu đối với danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Tập thể lao 
động xuất sắc”, “Cờ thi đua cấp bộ”, “Cờ thi đua của Chính phủ” và các hình thức khen thưởng 
từ Giấy khen trở lên. 

6.2.3. Thông báo công khai kết quả bình xét của Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường 
tới các tập thể và CBVC để lấy ý kiến. 

6.2.4. Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường tổng hợp ý kiến phản hồi, 
trình Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng xem xét quyết định. 

6.2.5. Hiệu trưởng quyết định phê duyệt, công nhận các danh hiệu thi đua, tặng hình thức 
khen thưởng; đề nghị cấp trên công nhận các danh hiệu thi đua, tặng hình thức khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân theo quy định./. 
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HƯỚNG DẪN 
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 

VÀ XÉT CHỌN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TIÊU BIỂU 
NĂM HỌC 2018-2019 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 362/TB-ĐHNT ngày  06/6/2019) 
 

Bước Nội dung công việc Thời gian 
Phân công  
thực hiện 

1 

- Tổ chức cho giảng viên (GV) tự nhận xét hoạt động 
giảng dạy trong năm học theo Chuẩn mực hoạt động 
giảng dạy (Mẫu ĐBCL Phiếu chấm điểm hoạt động giảng 
dạy của giảng viên). 
- Bộ môn (BM) tổ chức họp nhận xét, đánh giá hoạt động 
giảng dạy của GV, kể cả GV kiêm nhiệm (có biên bản 
họp BM). Căn cứ vào kết quả đánh giá, BM bình chọn 1 
GV giảng dạy tiêu biểu (đảm bảo đáp ứng các điều kiện 
theo Mẫu ĐBCL và đạt điểm tối thiểu 95/100). 

Theo kế hoạch 
tổng kết năm 
học của BM, 
Khoa/Viện 

Giảng viên, 
Bộ môn 

2 

- Căn cứ danh sách bình chọn từ các BM, Khoa/Viện tổ 
chức lấy ý kiến bỏ phiếu suy tôn tại buổi Tổng kết năm 
học của đơn vị (mỗi Khoa/Viện suy tôn tối đa 01 GV, có 
biên bản kèm theo). 
- GV được suy tôn hoàn thiện các nội dung theo mẫu 
Phiếu chấm điểm hoạt động giảng dạy của GV (có đầy đủ 
minh chứng kèm theo), có xác nhận của Trưởng BM, 
Khoa/Viện. 

Tại cuộc họp 
tổng kết năm 

học của 
Khoa/Viện 

Giảng viên, 
Khoa/Viện 

3 

Khoa/Viện gửi đến P. ĐBCL&KT các văn bản, giấy tờ 
gồm: 
- Biên bản họp BM về việc đánh giá hoạt động giảng 

dạy của GV và bình chọn GV tiêu biểu. 
- Biên bản họp bỏ phiếu và suy tôn của Khoa/Viện. 
- Phiếu chấm điểm hoạt động giảng dạy của GV và 

minh chứng liên quan của GV được suy tôn. 

Sau khi họp 
tổng kết đơn vị 

 
Khoa/Viện 

4 
Thẩm định kết quả suy tôn GV giảng dạy tiêu biểu từ 
Khoa/Viện. 

P. ĐBCL&KT 
các đơn vị liên quan 

5 
Thẩm định và bầu chọn tối đa 05 GV đạt danh hiệu Giảng 
viên giảng dạy tiêu biểu cấp Trường trong năm học. 

Theo kế hoạch 
Tổng kết NH 
2018-2019 

Hội đồng thi 
đua Trường 
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PHÂN CÔNG XÂY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 
VÀ BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC 

NĂM HỌC 2018-2019 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 362/TB-ĐHNT ngày  06/6/2019) 

 
- Chỉ đạo chung: Phó Hiệu trưởng Trần Doãn Hùng 
- Thời gian hoàn thành:  
+ Các tổ chức, đơn vị được giao thực hiện các nội dung từ I.1-I.12 và II.1-II.12, hoàn 

thành và gửi cho Phòng TC-HC trước ngày 22/6/2019. 
+ Phòng TC-HC hoàn thành việc tổng hợp báo cáo, gửi Hiệu trưởng trước ngày 

28/6/2019. 
+ Tổ chức quán triệt công tác tổng kết, đánh giá, phân loại lao động và bình xét thi đua 

cho Trưởng đơn vị và Chủ tịch CĐ bộ phận trước ngày 28/6/2019 (sẽ thông báo lịch cụ thể sau). 
I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các lĩnh vực công tác của Nhà trường 

năm học 2018-2019 (nêu rõ kết quả đạt được; những hạn chế; thuận lợi, khó khăn; kiến nghị)  
TT Nội dung Phân công thực hiện 

1. Công tác đào tạo 
Phòng ĐTĐH (Chủ trì); Phòng 
ĐTSĐH; Phòng ĐBCL&KT; Trung 
tâm ĐTBD; Tổ CNTT 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ Phòng KH-CN 
3. Công tác hợp tác đối ngoại Phòng HTĐN 
4. Công tác tổ chức, nhân sự Phòng TC-HC 
5. Công tác quản trị nhà trường Phòng TC-HC 
6. Công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí Phòng ĐBCL&KT 

7. 
Công tác cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm thực 
hành 

Phòng KH-TC (Chủ trì); Trung tâm 
TNTH; Trung tâm PVTH 

8. Công tác thư viện Thư viện 
9. Công tác kế hoạch, tài chính Phòng KH-TC 

10. Công tác sinh viên 
Phòng CTCT&SV (Chủ trì); Đoàn 
TN; Hội SV 

11. Công tác mở rộng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp Trung tâm QHDN&HTSV 

12. Công tác khác 

- Công đoàn 
- Đoàn Thanh niên 
- Hội Sinh viên 
- Hội Cựu chiến binh 

13. Tổng hợp chung Phòng TCHC 
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II. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC Trường (kết quả đạt 
được; những hạn chế; thuận lợi, khó khăn) 
TT Nội dung Phân công thực hiện 

1. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh với trọng tâm là “làm theo” 
thông qua việc thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức, 
viên chức, người lao động và người học; Chuẩn mực hoạt 
động giảng dạy 

Phòng CTCT&SV 

2. 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 
Trường Đại học Nha Trang 

Thư ký Ban chỉ đạo tổ chức kỷ 
niệm 60 năm ngày truyền 
thống Nhà trường (đ/c Lê Việt 
Phương) 

3. 
Thành lập Hội đồng trường và phát huy vai trò, chức năng, 
nhiệm vụ của Hội đồng Trường 

Phòng TC-HC 

4. 

Xây dựng Đề án quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản 
lý và cán bộ chuyên môn gắn với Kế hoạch tạo nguồn cán 
bộ trẻ, cán bộ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ 
chốt của Trường đến 2025 và những năm tiếp theo. Triển 
khai công tác quy hoạch cán bộ viên chức quản lý nhiệm 
kỳ 2021-2026 

Phòng TC-HC 

5. 

Cập nhật Đề án vị trí việc làm gắn với quá trình sắp xếp, 
hoàn thiện cơ cấu bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động, cải cách hành chính và chính sách tiền lương và thu 
nhập của cán bộ viên chức 

Phòng TC-HC 

6. 

Xây dựng triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của 
Trường; Tiếp tục tăng cường kiểm định chất lượng đào tạo 
theo chuẩn trong nước và khu vực; Tiếp tục chuẩn hóa 
công tác quản lý đào tạo và công tác sinh viên; Xây dựng 
và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; 
Xây dựng quy định về phục vụ cộng đồng đối với CBVC 
Nhà trường 

Phòng ĐBCL&KT 

7. 

Nâng cao năng lực quản lý hoạt động KHCN; Thành lập và 
vận hành quỹ hoạt động KHCN; Hỗ trợ các nhóm nghiên 
cứu đã thành lập triển khai một số nhiệm vụ nghiên cứu 
của nhóm/đặt hàng của Nhà trường 

Phòng KH-CN 

8. 

Củng cố, nâng cao năng lực hợp tác đối ngoại ở cấp trường 
và đơn vị; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo và 
nghiên cứu khoa học; Xây dựng và triển khai các giải pháp 
để thu hút giảng viên, nhà khoa học và sinh viên quốc tế 
đến làm việc và học tập tại Trường 

Phòng HTĐN 

9. Triển khai mô hình truyền thông hỗn hợp để tăng cường Phòng HTĐN 
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TT Nội dung Phân công thực hiện 
quảng bá các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ của Trường 

10. 

Xây dựng đề án tự chủ của Nhà trường. Rà soát, bổ sung 
chiến lược phát triển của Nhà trường trong thời gian trung 
hạn, dài hạn phù hợp kế hoạch, lộ trình thực hiện tự chủ 
của Nhà trường 

Phòng KH-TC 

11. 
Tăng cường cở sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học 

Phòng KH-TC 

12. 

Tập trung nguồn lực, xây dựng cơ chế, chính sách để đẩy 
mạnh các hoạt động nhằm tạo nguồn thu hợp pháp của Nhà 
trường, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức 
và người lao động 

Phòng KH-TC 

13. Tổng hợp chung Phòng TC-HC 
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MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ, CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG; 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ XÉT CHỌN GIẢNG VIÊN 
GIẢNG DẠY TIÊU BIỂU 

NĂM HỌC 2018-2019 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 362/TB-ĐHNT ngày  06/6/2019) 

 
TT Nội dung 

Mẫu ĐG-01 Bản đánh giá kết quả công tác của tập thể 
Mẫu ĐG-02 Bản đánh giá kết quả công tác của công chức 
Mẫu ĐG-03a Bản đánh giá kết quả công tác của viên chức quản lý 
Mẫu ĐG-03b Bản đánh giá kết quả công tác của viên chức và người lao động không giữ 

chức vụ quản lý 
Mẫu ĐG-04 Đơn vị chức năng cung cấp thông tin 
Mẫu: ĐBCL Phiếu chấm điểm hoạt động giảng dạy của giảng viên 

 
(Các biểu mẫu ĐG-01, ĐG-02, ĐG-03a, ĐG-03b trên đây thay thế các biểu mẫu đánh 

giá kết quả công tác của tập thể, công chức, viên chức và người lao động được ban hành kèm 
theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018) 
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Trích 
LUẬT VIÊN CHỨC 2010 

 
Mục 2. NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC 
Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của 
Nhà nước. 
2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy 
định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. 
4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được 
giao. 
5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. 
Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp 
1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. 
2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 
3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. 
4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 
5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: 
a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; 
b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; 
c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; 
d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. 
6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 
7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý 
Viên chức quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật này và các 
nghĩa vụ sau: 
1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách, thẩm quyền được 
giao; 
2. Thực hiện dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức nghề nghiệp trong đơn vị được giao quản lý, 
phụ trách; 
3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của 
viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách; 
4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài chính 
trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách; 
5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách. 
Điều 19. Những việc viên chức không được làm 
1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn 
kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. 
2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật. 
3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. 
4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống 
văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. 
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5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề 
nghiệp. 
6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham 
nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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Trích 
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY 

TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 
(Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014) 

 
Điều 4. Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01 
1. Nhiệm vụ: 
a) Giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học trở lên; hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp 
cao đẳng, đại học; hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; chủ trì hoặc tham gia các hội đồng 
đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ; 
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo của chuyên ngành; đề xuất phương 
hướng, biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành; 
c) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo, sách hướng 
dẫn, biên dịch sách và giáo trình bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi chung là 
sách phục vụ đào tạo). Chủ động cập nhật thường xuyên những thành tựu khoa học vào việc xây 
dựng nội dung, chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 
d) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học; định hướng nghiên 
cứu khoa học cho tổ, nhóm chuyên môn; 
đ) Chủ trì hoặc tham gia đánh giá các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức và trình bày báo 
cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Chủ trì hoặc tham gia nghiệm thu và công bố 
các báo cáo khoa học, các công trình nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đóng góp vào sự phát 
triển của bộ môn và chuyên ngành; 
e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; 
g) Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập, 
nghiên cứu có hiệu quả; phát hiện năng lực sở trường của sinh viên để tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng tài năng; 
h) Tổ chức hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã 
hội, quốc phòng và an ninh; 
i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
k) Chủ trì hoặc tham gia bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên 
môn, nghiệp vụ của bộ môn hoặc chuyên ngành; 
l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được 
phân công. 
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; 
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; 
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (hạng I); 
d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam. 
Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 4 (B2) theo quy 
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
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đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Có kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức vững 
vàng của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; 
b) Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên 
ngành; 
c) Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc 01 (một) đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; 
d) Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn ít 
nhất 01 (một) nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. 
Đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 01 
(một) học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa cấp II tương đương với hướng dẫn 01 
(một) học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. 
Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn 01 (một) 
nghiên cứu sinh bằng 01 (một) công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong 
và ngoài nước. 
Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài 
nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp hai lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học 
quy định tại Điểm c khoản 3 Điều này; 
đ) Chủ trì biên soạn ít nhất 02 (hai) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo; 
e) Có ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học đã được công bố, bao gồm: Bài báo khoa học đã được 
công bố trên tạp chí khoa học; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế 
được đăng tải trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo; kết quả ứng dụng khoa học, công nghệ (sau đây gọi 
chung là bài báo khoa học); 
g) Viên chức thăng hạng từ chức danh giảng viên chính (hạng II) lên chức danh giảng viên cao 
cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối 
thiểu là 06 (sáu) năm, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên chính (hạng II) tối 
thiểu là 02 (hai) năm. 
Điều 5. Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02 
1. Nhiệm vụ: 
a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học; 
b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận 
văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định; 
c) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; đề xuất chủ trương, 
phương hướng và biện pháp phát triển của ngành hoặc chuyên ngành được giao đảm nhiệm; 
d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng 
cao chất lượng giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh 
viên; 
đ) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học. Tham gia đánh giá 
các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội 
thảo khoa học; 
e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; 
g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí 
nghiệm, thực tập; 
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h) Tham gia hoạt động tư vấn khoa học, công nghệ, chuyển giao công nghệ phục vụ kinh tế, xã 
hội, quốc phòng và an ninh; 
i) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
k) Tham gia bồi dưỡng giảng viên theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn 
hoặc chuyên ngành; 
l) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được 
phân công. 
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; 
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; 
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II); 
d) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam. 
Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 3 (B1) theo quy 
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
đ) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của 
một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; 
b) Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm 
nhiệm; nắm bắt yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo; 
c) Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã 
nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên; 
d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong 
giảng dạy, đào tạo; 
đ) Có ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học đã được công bố; 
e) Viên chức thăng hạng từ chức danh giảng viên (hạng III) lên chức danh giảng viên chính 
(hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 09 
(chín) năm đối với người có bằng thạc sĩ, 06 (sáu) năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó 
thời gian gần nhất giữ chức danh giảng viên (hạng III) tối thiểu là 02 (hai) năm. 
Điều 6. Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03 
1. Nhiệm vụ: 
a) Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học. Giảng 
viên trong thời gian làm công tác trợ giảng thực hiện hỗ trợ giảng viên, giảng viên chính, phó 
giáo sư, giáo sư trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng 
dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành và chấm bài; 
b) Tham gia giảng dạy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và hướng dẫn, đánh giá luận 
văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ nếu có đủ tiêu chuẩn theo quy định; 
c) Tham gia xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo; tham gia đổi mới phương pháp 
giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; 
d) Chủ trì hoặc tham gia biên soạn sách phục vụ đào tạo; 
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đ) Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; viết và tham gia báo cáo khoa học 
tại các hội nghị, hội thảo khoa học; tham gia triển khai các hoạt động chuyển giao công nghệ cho 
cơ sở sản xuất; 
e) Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; 
g) Tham gia công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập; hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm 
và thực tập; 
h) Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
i) Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác được 
phân công. 
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; 
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên; 
c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 
tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam. 
Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 (A2) theo quy 
định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 
d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: 
a) Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức tổng quát 
về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm; 
b) Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc 
chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của 
chuyên ngành ở trong và ngoài nước; 
c) Biên soạn giáo án, tập hợp các tài liệu tham khảo liên quan của bộ môn, chủ trì hoặc tham gia 
biên soạn giáo trình, sách hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm; 
d) Có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học và tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học; 
ứng dụng, triển khai những kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào công tác giáo dục và 
đào tạo, sản xuất và đời sống; 
đ) Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở 
lên. 
 


