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BẢN ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC 

Năm học: 200...- 200… 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-ĐHNT ngày 19/03/2009) 
 
Họ tên:................................................. Tổ: ...............................  Đơn vị: ......................................  
Trình độ:..................................... Số năm công tác: .................  Chức danh: ................................               Ch
Nhiệm vụ được giao:......................................................................................................................  

I.  Nhiệm vụ chuyên môn: 
I.1. Công việc được phân công theo ngạch viên chức:  

- Công việc được phân công:.........(kê khai) 
- Công việc đã hoàn thành:............(kê khai) 
- Công việc chưa hoàn thành:........(kê khai) 
- Đánh giá khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc: (đạt/không đạt) 

I.2. Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:........(kê khai: 
tên, mã số ĐT) 

I.3. Học tập nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 
ngữ:…….. (kê khai: số, ngày, tháng, năm và nơi cấp bằng cấp, chứng chỉ (nếu 
có);…). 
Tự đánh giá: đạt/không đạt 

I.4. Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, bài báo, báo cáo chuyên môn (mới):….. (kê khai: 
tên giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, bài báo, báo cáo chuyên; tên báo, số báo; tên, cấp Hội 
nghị, hội thảo chuyên môn,…) 

I.5. Cải tiến, sáng kiến hoặc áp dụng công nghệ mới:…….. (kê khai: tên, phạm vi áp dụng, 
cấp công nhận sáng kiến, cải tiến) 

I.6. Tham mưu, đề xuất giải quyết công việc:…….. (kê khai) 
I.7. Thực hiện đúng thời hạn các công việc được giao: ……. (tự đánh giá)       
I.8. Công tác tổ chức, chỉ đạo, quản lý và điều hành đơn vị (với cán bộ quản lý): (tự đánh 

giá: đat/không đat). 
I.9. Các công việc khác:…….. (kê khai) 
I.10. Tự đánh giá kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao:…… 

II.  Ý thức pháp luật và cộng đồng: 
II.1. Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước (tốt/chưa tốt). 
II.2. Ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành quy chế, quy định, nội quy (tốt/chưa tốt). 
II.3. Ý thức xây dựng Trường, đơn vị (tốt/chưa tốt). 
II.4. Phê và tự phê bình, đoàn kết và phối hợp trong công tác (tốt/chưa tốt). 
II.5. Ứng xử với đồng nghiệp, sinh viên, khách và kỉ luật phát ngôn (đúng mực/không đúng mực). 
II.6. Quan hệ xã hội nơi cư trú (tốt/chưa tốt). 
II.7. Những vi phạm:…….. (kê khai). 

III.  Đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu cho năm học sau: 
IV.  Phân loại: (Tự đánh giá đạt danh hiệu thi đua) 

                                                                  Nha Trang,  ngày …… tháng …… năm 200 ...... 
Người tự nhận xét 

 
Nhận xét và đánh giá của tổ: 
 
 
 
Nhận xét và đánh giá của Trưởng đơn vị: 


