BO NONG NGHIP vA PTNT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM

HQC VIIN NONG NGHI1P VIIT NAM

Dc 1p - Tir do - H,nh phüc

S: 4OQ5 /HVN-TCCB
V/v trin khai dánh giá, xp loai chtt
h.rçrng viên chiic, nguôi lao dng và
bInh xét danh hiu thi dna, khen
thuâng näm h9c 2021-2022

Ha Nói, ngày 10 tháng 6 nám 2022

Kinh gui: Các don v trong HQc vin
Can c1r Lut Viên chirc ngày 15 thang 11 näm 2010; Lut sira dôi, bô sung mt so
diêu cüa Lu.t Can b, cong chirc và Lut Viên chirc ngày 25 tháng 11 nm 2019;
Can cü Lust Thi dua, Khen thuârig ngày 26 tháng 11 nàm 2003 và Lust süa dôi, bô
sung mt so diêu cüa Lu.t Thi dua, Khen thuing ngày 14 tháng 6 näm 2005; Lutt sira
dôi, bô sung mt s diu cüa Lut Thi dna, Khen thuâng ngày 16 tháng 11 näm 2013;
Can cir Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 näm 2017 cüa ChInh phü
quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu cüa Lust Thi dna, Khen thu&ng;
Can cü Nghj djnh so 90/20201ND-CP ngày 13 tháng 8 nàm 2020 cüa ChInh phü
ye dánh giá xp loü chtt hxgng can b, cong chüc, viên chüc;
Can ci Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25 tháng 9 näm 2020 cüa ChInh phü
ye tuyên diing, sir diing và quãn l viên chirc;
Can cuir Thông tu 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 8 näm 2018 cüa B
Nông nghip va Phát trin nông thôn huérng dn cOng tác thi dna, khen thuàng trong
ngành Nông nghip và Phát trin nông thôn;
Can ccr Quy djnh cOng tác thi dua, khen thu&ng ban hành kern theo Quyêt djnh
s 1487/QD-HVN ngày 08 tháng 6 nàm 2016 cüa Hpc vin Nông nghip Vit Nam;
Hçc vin t chüc trin khai cong tác dánh giá, xp loi chat lucing vien chiirc,
nguài lao dng (sau day gi chung là vien chuire) và bInh xét danh hiu thi dna, khen
thuing 11am hc 202 1-2022 nhu san:
1. Ni dung trin khai
T chuirc, huOng dn dánh giá, xp loi chit hrçing viên chuirc và bInh xét danh
hiu thi dua, khen thithng närn h9c 2021-2022, do djch bnh Covid- 19 nên thri gian
11am h9c 202 1-2022 duçic tInh tü ngày 0 1/8/2021 dn ht ngày 30/6/2022 (co hwó'ng
dán gun kern).
2. Hlnh thfrc, thô'i gian và da dim tip nhn ho so'
Sau tng k& dánh giá, xp loti cht lucing viên chuirc và bInh xét danh hiu thi dua
khen thithng nàm h9c, Tnthng các dn vj chju trách thim chi do hoàn thin ho s
theo quy djnh gun v Ban T chuirc can b d tng hgp báo cáo Giárn dc và Hi dng
thi dna, khen thu&ng H9c vin.

Th&i gian thu h so': Các don vj giri h so dánh giá viên chirc, thi dua, khen
thrning v Ban T chüc can bO vào các ngày tr 11/7/2022 dn 15/7/2022 (Ti phông
203, nha Hành chInh, ông Phan Van Dng tip nhn h so), ban mm g1ri qua email:
tccb@vnua.edu.vn.
Sau thi gian trên don vj không np h so ducic tInh là không t chüc dánh giá,
xp loii ch,t lugng viên chirc. Vâi nhüng h so qua han, không lam theo
mu, không dtt chat krcing, bu vuçit nhi&u so vâi chi tiêu, bu không dung vâi quy
djnh thi dua, khen thithng thI Thithng tr1rc Hi dng thi dua, khen thuâng
H9c vin sê tü' chi nhân h so.
3. H trçr cung cp thông tin
Trurng các don vj chirc näng; Ban Thanh tra Nhân dan H9c vin; Cong doàn
H9c vin; Doàn Thanh lien Cong san H ChI Minh Hçc vin có trách nhim h trq,
cung cp thông tin lien quan dn cong tác dánh giá, xp loi ch.t luçmg viên chirc và
bInh xét thi dua cho các don vj. Vic cung ctp thông tin theo d xu.t cüa don vj chm
nht sau 02 ngày tr khi don vj d xut bang van bàn.
Tru&ng các don vj chiic näng, Tnthng ban Thanh tra Nhân dan, Chü tjch Cong
doàn Hçc vin, BI thu Doàn Thanh niên CSHCM g1ri thng ké các don vj/cá nhân có
thành tIch xut sic, các don vj/cá nhân mc li, vi phtm ni quy, quy djnh linh vrc don
vj phii trách v Thu&ng trirc thi dua, khen thu&ng cüa Hçc vin lam can cü dánh giá,
xp loai viên chüc và bInh xét thi dua truâc ngày 10/7/2022 qua email
tccb@vnua.edu.vn (ca bàn scan có chü k cüa Tru&ng don vj và bàn mm).
Giám dc Hçc vin yêu cu các don vj nghiêm tüc trin khai thrc hin
cac ni dung trên. Trong qua trInh thrc hin nu có nhttng ni dung chua rô thI trao
di vâi Thuô'ng trrc Hi dng Thi dua H9c vin (Ba Lti Thj Lan Huong, din thoi
0963627839, ông Phan Van Dng, din thoai 0915785256) d cUng xem xét, giài
quyt. Don vj có th xem, tài các van bàn, huàng dn va các biu mu tai dja chi:
https://tccb.vnua.edu.vn mçic Thi dua khen thuâng./.
Noi nhn:
- Nhu trén;
- Liru VP, TCCB.

