
PHIẾU TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 
NĂM HỌC ……… – ……… 

(Dùng cho Trưởng Bộ môn, Tổ công tác trở lên) 
 

Họ và tên: ...............................................................................................................................  

Chức vụ: .................................................................................................................................  

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................  
 

I. NĂNG LỰC CÔNG TÁC 
 

1. Kết quả thực hi ện chức trách nhi ệm vụ được giao t ại Quy định 940/QĐ-ĐHNT 
ngày 30/10/2006 c ủa Hiệu trưởng. 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 
        Yêu cầu không kể lể các hoạt động mang tính sự vụ, không kể lể những công việc đã giải quyết hàng 
ngày, hàng tháng theo chức năng nhiệm vụ và theo kế hoạch hàng tháng hàng năm của Nhà trường.  
       Chỉ liệt kê ngắn gọn (gạch đầu dòng) có bao nhiêu phát hiện mới, ý tưởng mới và những đề xuất mới, 
giải pháp mới của bản thân đã được thực hiện để thúc đẩy công việc được giao ngày càng phát triển, để góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị và của Nhà trường. 
 
       � Với các Trưởng, Phó phòng, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh vai trò tham mưu, 
định hướng và chỉ đạo để thúc đẩy mảng công việc được giao. 
       � Với các Trưởng bộ môn, Tổ công tác và Trưởng, Phó khoa nhấn mạnh vai trò tổ chức chỉ 
đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.  
 
2. Kết quả lãnh đạo, điều hành đơn v ị. 

• Uy tín, khả năng đoàn kết trong đơn vị: ............................................................................  

• Việc phát huy quyền làm chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý 
điều hành: ........................................................................................................................  

• Tính sáng tạo, quyết đoán và hiệu quả trong quản lý điều hành: Dựa vào mục 1 để tự 
đánh giá: ..........................................................................................................................  

• Khả năng thúc đẩy đơn vị phát triển: ................................................................................  

• Tinh thần hợp tác đơn vị bạn: ..........................................................................................  
 

II. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG 
            Tự đánh giá những việc đã làm và chưa làm được của bản thân đối với:   

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

 



III. TỰ ĐÁNH GIÁ 
 

1. Mức độ hoàn thành nhi ệm vụ của bản thân: 
• Tốt   � 
• Khá   � 
• Trung bình   � 
• Yếu, Kém   � 

 
2. Khả năng ti ếp tục đảm nhi ệm công vi ệc: 

• Tiếp tục đảm nhiệm   � 
• Không tiếp tục đảm nhiệm   � 
• Ý kiến khác: 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
   

3. Những tồn tại, hạn chế và hướng kh ắc phục: 

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................  
 

 Ngày       tháng       năm……. 
 Người tự nhận xét đánh giá 

 
 
 

IV. NHẬN XÉT CỦA TẬP THỂ CBVC ĐƠN VỊ 

(trừ Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng) 

 
 
 

 
V. NHẬN XÉT CỦA TẬP THỂ CB CHỦ CHỐT TRƯỜNG 

 

Tiêu chuẩn 1:  %Tốt;  %Khá;         %Trung bình;  % Yếu, Kém 

Tiêu chuẩn 2:  %Tốt;  %Khá;  %Trung bình;  % Yếu, Kém 

Tiêu chuẩn 3:  %Tốt;  %Khá;  %Trung bình;  % Yếu, Kém 

Tiêu chuẩn 4:  %Tốt;  %Khá;  %Trung bình;  % Yếu, Kém 

Đánh giá chung: 
 
 

 
 

VI. NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
�   Phiếu này sẽ được lưu Hồ sơ cán bộ, vì thế đề nghị thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và 
hình thức. 

Tốt hơn trước Giữ như trước Giảm Đề nghị thay thế 

Tốt hơn trước Giữ như trước Giảm Đề nghị thay thế 


