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Số:         /TB-ĐHPVĐ Quảng Ngãi, ngày        tháng 8  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc 

trường và viên chức năm học 2021 - 2022 

 
  

 Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tập thể các đơn vị thuộc trường, viên chức Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng và Quyết định số 228/QĐ-ĐHPVĐ ngày 20/5/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 

số 216/QĐ-ĐHPVĐ ngày 11/5/2022, trên cơ sở đó Trường Đại học Phạm Văn 

Đồng yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập 

thể các đơn vị thuộc trường và viên chức năm học 2021 - 2022, cụ thể: 

 1. Thời gian báo cáo kết quả về trường chậm nhất là ngày 16/8/2022. 

2. Hồ sơ các đơn vị gửi về trường gồm:   

- Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá, xếp loại của tập thể và cá nhân; 

- Danh sách tổng hợp kết quả xếp loại của viên chức; 

- Bảng thống kê đề tài, đề án, sáng kiến,... và minh chứng kèm theo của tiêu 

chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (theo biểu 

mẫu); 

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể đơn vị (theo biểu mẫu); 

- Phiếu đánh giá và xếp loại của viên chức (theo biểu mẫu); 

 - Phiếu nhận xét đánh giá và xếp loại của Chi ủy đối với viên chức quản lý  

(Trưởng đơn vị, Phó Trưởng đơn vị, Trưởng bộ môn). 

 Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc 

trường tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể các đơn vị và 

viên chức đảm bảo đúng quy định./.   

Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG 
- Hội đồng trường;  

- Hiệu trưởng; 

- Phó Hiệu trưởng; 

- VP Đảng ủy; 

- Công đoàn trường; 

- Các đơn vị thuộc trường;  

- Lưu: VT, TCCB.                   

          TS. Trần Đình Thám 
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