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Thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn (ban hành kèm theo 

Quyết định số 2011-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 16/9/2021), Trung ương Đoàn đề 

nghị các ban, đơn vị trực thuộc tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức và người lao động tại đơn vị theo Quy chế, cụ thể: 

 1. Tiêu chí xếp loại chất lượng, thẩm quyền, quy trình thực hiện theo Quy 

chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc cơ quan Trung ương Đoàn. 

Thủ trưởng các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức 

thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động của các đơn 

vị và nộp hồ sơ đề xuất việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao 

động thuộc đối tượng Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quản lý 

về Ban Tổ chức Trung ương Đoàn trước ngày 10/12/2022 để tổng hợp, báo cáo 

Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn theo quy định. 

Quá thời hạn nêu trên, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn 

sẽ không xem xét đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức, người lao 

động thuộc đối tượng Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quản lý 

theo quy định. Thủ trưởng các ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, 

Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về việc đánh giá, xếp loại công chức viên 

chức, người lao động của đơn vị. 

2. Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức, người 

lao động của các ban, đơn vị: 

- Tờ trình đề xuất xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức, người 

lao động kèm theo bảng thống kê chi tiết. 

- Biên bản họp nhận xét, đánh giá tại đơn vị. 

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động. 

- Kết quả phiếu đề xuất xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, 



người lao động của ban, đơn vị. 

- Nhận xét của cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể nơi công tác (Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, nếu có). 

Trân trọng.    
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- Như trên; 

- BBT TW Đoàn; 

- Đảng ủy TW Đoàn; 

- Lưu BTC, VP. 
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