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VANPHONGUBNDT1NHOONGT!A KE HOACH 
A' s6:P.. L.kini dim, dánh giá, xp 1oi cht1trqng di vói t chtrc dãng, dãng viên 

DEN Ngày:..J  .ifJ_..Va tp th, cá nhân can b Iãnh do, quail 1 các cap näm 2022 

Chuyn  
LAihsfs6 — 

Thirc hin Quy djnh so 132-QD/TW ngày 08/3/20 18 cüa Bô ChInh trj ye vic 
kiêm diem và dánh giá, xp loai  cht luçing hng nm di vi tp th& cá nhân 
trong h thông chInh tn; Quy djnh s 08-QDi/TU ngày 27/12/2018 cüa Ban 
Thuô'ng vi Tinh ur v tiêu chi dánh giá, tiêu chuãn mt'rc chit hrcing dôi vi t 
ch(rc, cá nhân trong h thng chInh tn; Hring dn s 21-HD/BTCTW ngày 
18/10/2019 cüa Ban T chirc Trung uang v kim dim, dánh giá, xp loai  ch.t 
luçing hang nm di vói th chrc dãng, dãng viên và tp th, cá than can bO lath 
dao, quàn 1 các cp; Nghi djnh s 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cüa ChInh phü 
ye dánh giá, xêp loai chit luçmg can b, cong chirc, viên chirc; 

Ban Thi.thng vçi Tinh u ban hành K hoach  thrc hin kiêm diem, dánli giá, 
xp loai cht 1uçrng di vâi t chüc dâng, dãng viên và tp th& Ca nhân can b 
länh dao, quán 1 các cp näm 2022 nhu sau: 

I- M1IJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Kim dim, dánh giá, xp loai cht hrqng hng nám dê các cap u, to chüc 
dâng, tp th lanh do ca quan, dun vj và tmg cá nhân tir soi, tir sàa iaj mInh, tr 
do d ra chü tri.rung, giãi pháp phát huy uu dim, khc phiic han ch& khuyt dim 
trong lmnh dao,  quãn 1, diu hành và thirc hin nhim v11; lam can cir d thirc hin 
các ni dung v cong tác can b; gop phn nâng cao näng lirc lãnh dao,  süc chin 
thu cüa th chixc dãng và dâng viên. 

2. Yêu câu 

- Trong kim dim phâi kh.c ph1ic tlnh trang n nang, né tránh, ngi va chm, 
thy diing không bão ye, thy sai không thu tranh; phài nhn din, xác djnh rô 
nhQ'ng biu hin suy thoái v tu tu&ng chInh trj, d.o dirc, 1i sang, "tr din bin", 
Thr chuyn boat' d süa cha, khâc phic; 1y kt qua kim dim cüa t.p th lam cu 
si d kim dim cá nhân, 1y kt qua kim diem cüa cá than dé bô sung, hoàn 
chinh kim dim cüa t.p th. Thrc hin dánh giá lien tiic, da chiêu, theo tiêu chI, 
b.ng san phâm ci th, cO sir so sánh giüa các vj trI tuang duung và cong khai 
kt qua; gn dánh giá, xp loai chit hrqng cüa cá nhãn vâi tp th và yó'j kt qua 
thrc hin thim vi cüa dja phuung, cu quan, dun vj. 
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- Các cp u, th chrc dâng, lãnh dao  các t chüc, ca quail, &m vj, nht là 

ngi.xi dung d.0 và timg can b, dãng viên phãi thrc hin nghiêm tüc vic kim 

dim, dánh giá, xp loai chit lixçlng h&ng näm. Cp u cp trên thng crông lAnh 

dao, chi do, hithng dan, don dc, kim tra, giám sat vic thirc hin bão dam khách 

quan, toàn din, th1rc chit. 

- Báo cáo kim dim cüa tp th& cá nhân phài th hin rô nhUiig han  ch, 

khuy& dim, lam rO trách nhim cüa cá nhân di vth nhüng h?n  ché khuyêt diem 

cüa tp th. 

II- NQI DUNG 

1. Kiêm diem tiy phê bInh và phê bInh 

1.1. D6i tirçing kiém die'm 

1.1.1. Tap  the' 

- Cá'p Tinh 

+ Ban Thiièng vçi Tinh u); ban can sir dãng, dang doàn; tp th lãnh do các 

Ca quan chuyên trách tham muu, giüp vic Tinh uS'. 
+ Ban thuô'ng vt các t chüc chInh trj - xã hi. 

- Ce'p huyn 

+ Ban thng vi cp uS'; tp th länh do các Ca quan chuyên trách tham 
muu, giüp vic cap uS'. 

+ Thithng tr1rc Hi dng nhân dan; tp th lnh dao US' ban nhân dan (ch2 

tjch và các phó chi tjch). 

+ Ban thumg trrc US'  ban M.t trn T quc Vit Nam; ban thung vii các to 

chirc chInh tn - xã hi. 

-Cá'pco'sà 

+ Ban chip hành dãng b, chi b. 

+ US'  ban nhân dan; ban thtrô'ng trirc US'  ban M.t trn T quc Vit Nam; ban 
chip hành các t chuc chInh trj - xã hi. 

- C'â'p uj trc thuac dáng u) cci s&. Dáng uS' b phn, chi uS' chi b trçrc thuc. 

- Tap the' ldnh dgo, quán lj khác ('c4p huyn,  c4p xã) do ban thu&ng vçi cp uS' 
huyn, thành phi quy djnh. 

* Lwu j: Chi tin hành kim dim di vii nhItng t.p th có tr 03 thành viên 
tr& len. 
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1.1.2. Cánhán 

- Dâng viên trong toàn Dâng b Tinh (trz' dáng viên th.cçic mien cong tác và 

sinh hogt dáng, ddng viên bj dInh chi' sinh ho cit dáng). D6i vth cp u viên bj dInh 

chi sinh hoat cp u' thI vn phâi kim dim. 

- Can bô lãnh dao,  quãn 1 các cap. 

1.2. Ni dung, thô'i gian tJ chá'c, các bithc tiln hành và ncri kiém dMm 

Thirc hin theo hithng dn cüa Ban To chüc Tinh us'. 

2. Dánh giá, xp 1oi chat hrçrng 

2.1. Di twçrng dánh giá, xe'p loçzi chit lwçrng 

2.1.]. Td chz.'c dáng: Dâng b cap huyn và ttrcing dixang; dàng bt Co s&; 
chi b co sà; dâng b b phn; chi b trrc thuc dãng u' Ca s&; chi b trirc thuc 

dâng u' b phn. 

2.1.2. Tap the' lânh dgo, quán l 

- C4'p Tinh: Ban can sir dãng, dãng doàn; tp th lãnh dao  các co quan chuyên 

trách tham muu, gii1p vic Tinh u; Ban Thuing vii Doàn Thanh niên Cong  san H 

ChI Minh Tinh. 

- Câ huyçn. Ban thixông vi cp u; tp the lãnh do các co quan chuyên 
trách tham rnuu, giüp vic cp u; ban thithng trrc U' ban Mt trn T quc Vit 
Nam và ban thrng vi các to chi.rc chInh trj - xã hi. 

- Câ'p co' sà. Cp u, U' ban nhân dan, ban thizô'ng tr?c U' ban M.t trn T 
quc Vit Nam; ban chp hành các t chirc chInh trj - xA hi. 

2.1.3. Dáng viên: Dng viên trong toàn Dãng b Tinh (tri dáng viên dwcic 

min cOng tOc và sinh ho cit dáng, dáng viên bj dInh chi sinh ho cit dáng). Di vi 

cp u' viên bj dinE chi sinh hot cp uS' vin phái dánh giá, xp loai ch.t hrqng. 

2.1.4. Can bô, cong chüc, viên chirc, ngui hot dng khOng chuyên trách, 

nguè'i lao dng lam vic tai  co quan, don vj các c.p. 

2.2. Tiêu chI ctánh gid, x4 1oii chit 1urng, trách nhim, thtm quyn va 

cách th&c thu'c hên 

Thirc hin theo hithng d.n cüa Ban TO chirc Tinh u5'. 

3. Mt s dim hru 5' trong dánh giá, xp 1oi chat lu'qng 

- Hang  näm, các t chirc, co quail, don vj giao chi tiêu, nhim vi.i cii th (7ioc 

xác djnh chi' tiêu, nhim vy theo nghi quyét, chwo'ng trInh, ki hooch,) d6i vâi t1rng 

t.p th, cá nhân thuc quyn quãn lS' d lam can cir kim dim, dánh giá, xp loai 

ch.t lucmg. 
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- Tap th, cá nhãn phãi hoàn thành vic kim dim mâi duqc dánh giá, xp 
loai chit lucing. Ca nhân vng mt hoc chua duçic dánh giá, xêp loi chat Ftxçing 
thi phãi t chüc dánh giá, xp 1oi chit lucmg trong thi gian s&m nhât. 

- Dánh giá, xp loai  cht hrçing tp th cp du&i trithc, cp trên sau; t.p th 
lãnh dao,  quãn l truàc, cá nhân thành viên sau. Dàng vién là can b, cong chIrc, 
viên chirc thrc hin dánh giá, xp loai  chit luçing sau khi có kt qua dánh giá, xêp 
1oi cong chirc, viên chirc. NI-iüng ngui dam nhim nhiu chüc vii cong tác, phái 
kim dim i nhiu nai ma có s1r khác nhau khi biu quyt mrc chat hrcmg i mi 
nai thI cp có thAm quyn xem xét, quyt djnh mtrc chit lucing. 

- Cp có thm quyn thông báo k& qua danE giá, xp loai ch.t lucxng dn di 
tu'cYng dánh giá và tp th, cá nhán tnrc tip quân l, sü ding di tuçYng dánh giá. 

- Tp th& cá nhân dâ duçc xp 1oi ch.t lucmg, nhixng sau do phát hin có 
khuy& dim hoc không bào dam diu kin cüa müc chit hrcng dâ xp loai thI hug' 
bô kt qua và xp Ioai 'ai• 

- Không dánh giá, xp loai  chit luvng dái vâi t chüc dâng và tp th lãnh 
do, quail i mâi thành 1p chua dü 06 tháng, dàng viên mOi kt nap  chra dii 06 
tháng, nhtrng vn phãi kim dim dáng viên tInh th' ngày kt np vào Dáng. Dãng 
viên nghi do bnh, tng thai gian trong nãm tr 03 tháng tr len thI không xp Ioai 
dat miirc "Hoàn thành tt nhim vi" tr& len; dãng viên nghi thai san thi kêt qua xp 
loai ch.t hrçng trong nam là k& qua xp loai ch.t lu'cmg cüa thai gian lam vic 
thu'c t cüa näm do. 

- Dáng viên khi chuyn cong tác thI chi b nai tip nhn có trách nhim dánh 
giá, xêp loai cht krcing. Di v&i tri.rng hçp có th?yi gian cong tác & chi b, ca 
quan, dan vj cü tà 06 tháng tth len thI phâi 1y kin nhn xét cüa chi bt nai 
chuyn di. 

- Dãng viên sinE hoat tam thi &rçlc dánh giá, xp loai chit 1u'çng i chi b 
nai dàng viên sinh hoat chInh thrc. Tru6c khi dánh giá, xep loai chat higng, dàng 
vién sinh hoat tam thyi 1y nhn xét cüa chi bô nai sinh hoat tam thyi np cho chi 
b nai sinh boat chInE tht'rc d lam can cr danE giá, xp 1oi chit hrcmg dàng viên. 

- Sau khi hoàn thânh dánh giá, xp loai cht hrçng t chüc, tp th& cá nhân & 
dja phuang, ca quan, dan vj thI dánh giá, xp l°ai  chit hrçing ngu&i drng du. Mrc 
xép loi cUa ngu&i dirng du không dugc cao han mirc xp loai cüa t.p th länh 
dao, quân l, t chü'c, co quan, dan vj do mmii dirng d.u. 

- Tru&ng hgp cá nhân chuyn dn là nguii dt'rng du ma không lien quan dn 
mrc xp Ioi cUa t chCrc, Ca quan, don vj m&i thI không áp diing quy djnh "Müc 
xp loai cüa ngu&i dtmg du không duqc cao han m1rc xp loai cüa to chüc, ca 
quan, don vj do mInh drng dâu". 
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- Dôi vói dãng viên vi phm k 1ut & th chirc dâng ncri cong tác tru&c do 
nlumg bj xü 1 kr 1u.t và thi hành k 1ut & t chrc dng m&i chuyén den thI tInh 
vâo kt qua dánh giá, xp loai cüa t chüc dãng ncii xãy ra vi phm. 

- Nhüng ncii có du&i 05 t chü'c dãng; 05 tp th lãnh dao,  quân 1; 05 dâng 
viên; 05 can b 1nh dao, quãn 1 xp lo?i Hoàn thành tOt nhim vil" thI ch9n 01 
th chirc dáng; 01 tp th lãnh dao,  quán 1; 01 dãng vién; 01 can b lãnh d.o, quân 
1 xp Ioai "Hoãn thành xut s.c nhim vif' nu dü diêu kin. 

- Cp có thm quyn xem xét, quyt dnh s lircing can b, cOng chirc, viên 
chirc ducic xCp loai "Hoàn thành xut sc nhim vf' không vuçit qua 20% so duqc 

xp Ioai "Hoàn thãnh t& nhim vif' theo chirc danh tucmg ducing & trng c.p, tüng 
ngành, nrng linh virc. Doi v&i can b Iãnh dao,  quân 1 các cp duvc xp loai hoán 
thành xuât sac nhim vi phái báo dam tiêu chI có sang kiên, giãi pháp dugc áp 
di1ng trong thirc t dat  hiu qua 1 . 

- Di v&i các ca quail, dcin vj: Cong an, Quãn sir, Bô di Biên phOng, Co quan 
ngành dpc, doanh nghip Trung uoTlg boat dng & tinh Dông Tháp thI th&i gian 
kim dim, dánh giá, xp loai cht hxcmg theo quy djnh cüa ngành nhung khOng tr 
han th&i gian quy djnh theo K hoach nay. 

4. Tiên d kim dim, dánh giá, xp 1oi cht lu'çrng 

4.1. Cp co so': T chirc kMm dim, dánh giá xp loai chit lucing và báo cáo 
v cap u' cap trên chm nht ngày 15/11/2022. 

4.2. Cp huyn (two'ng dwo'ng): TO chic kim dim, dánh giá xp loai chit 

lixgng và báo cáo ye cap u' cap trên chm nhât ngày 30/11/2022. 

4.3. Clp TInh: 

- Xem xét, quyt dnh xp loai t chrc dãng và tp th, cá nhân länh dao, 
quãn 1 trirc thuc truc ngày 30/12/2022. 

- Kim dim tp th, cá nhân Ban Thu&ng vçi Tinh u tru*c ngày 10/01/2023. 

- Báo cáo k& qua kim dim, dánh giá, xp loai chit luqng di vói t chüc 
dáng, dâng viên a tp the, Ca nhân cn b lânh dao,  quãn 1 các cap ye Ban T 

chic Trung uang tru'c ngày 15/02/2023(2). 

III- TO CH1C THVC HIN 

1. Can cir K hoach nay, ban thu&ng vii cp u cp huyn và ti.rnng throng, 
ban can sir dàng, dáng doãn, Ban Thu&ng vi Doàn Thanh niên Cong san H ChI 
Minh Tinh, thu tru&ng các Co quan, don vj lãnh dao  tO chrc thirc hin dánh giá, 

xp loai cht lucmg t chác, co quan, don vj, can b, cOng chirc, viên chrc näm 
2022 bão darn dng tiên d. 

(1) Quy djnh s6 89-QD/TW ngày 04/8/2017 cUa BO Chinh trj v khung tiêu chu.n chrc danh, djnh hi.ràng khung tiêu 

chi dánh giá can bO lãnh do, quãn 1' các cap. 

(2) Theo Huàng dn s 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 cüa Ban To chc Trung irng. 
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2. Các dng chI U' viên Ban Thu?ng vi Tinh u ducxc phân cong thirc hin 
nhim vi giám sat thuxng xuyên di vdd các t chüc dng trirc thuc Dáng b Tinh 
theo dOi, chi do, nhn xét dánh giá, d xut xp loai t chüc dâng, t.p th lânh dao 
và can b thuôc din Ban Thithng v11 Tinh u quân 1: BI thu, phó bI thu, chü tjch 

Hi dng nhân nhân, chü tjch U ban nhân dan huyn và tuong throng, tru&ng các 
ccx quan chuyên trách tham mu'u, gilp vic Tinh u, bI thu ban can sr dâng, dâng 
doàn và BI thu Doàn Thanh niên Cong  san H ChI Minh Tinh gl'ri nhn xét dánh 

giá, d xut xp 1oi v Ban Thithng v Tinh u (qua Ban Td chzc Tinh u) trong 

tháng 11/2022. 

3. Ban T chrc Tinh uSr chü tn, phi hçp vOi các ccx quan chuyên trách tham 

mini, giüp vic Tinh u, Sà Ni vi1 và các ccx quan lien quan huâng dn thirc hin 

kim dim, dánh giá, xp loai chit lucmg t chüc, Ca nhân nám 2022; thm djnh 

h so kim dim, dánh giá t chirc dãng, tp th lãnh d.o và cá nhân trInh Ban 
Thuô'ng vi Tinh u quyêt djnh theo th.m quyn quãn 1. Tham mini Ban Thuô'ng 

vii Tinh u' báo cáo k& qua kiêm diem, dánh giá, xp loai chit lucxng di vOi t 

chirc dãng, dãng viên và tp th& cá nhân can b lãnh dao,  quân 1 các c.p ye 

Ban To chirc Trung uolig theo quy dinh. 

Trong qua trInh t chüc thirc hin, nu có phát sinh vn d khó khän, vuàng 
mac, các cp u kjp thôi báo cáo xin ki&i chi do cüa ThuO'ng tri0rc Tinh ui', 
Ban Thuing vil Tinh ui  (thông qua Ban To chic Tinh uj). 

Ncyinhãn:  
- Ban To chrc Trung lxcmg, 
- Van phOng Trung uung Dãng, 
- Các dOng chI U' viên Ban Thiiông v1i Tinh us', 

- Các ban thumg vi cap u trirc thuc Tinh u, 
- Các ban can six dâng, dáng doàn, 
- Các ban thixng vii to chi'rc chInh trj - xã hi Tinh, 
- Các Co quan chuyên trách tham mini, gi1p vic 
Tinh u, 

- Lânh dao Väii phOng Tinh ui', 
- Li.ru Van phOng Tinh u + PTH (In). 
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