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SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-STP Phú Thọ, ngày         tháng   6  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chấm điểm thi đua, đánh giá,  

xếp loại hàng năm đối với các phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; 

Căn cứ Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan 

cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết của Hội nghị Lãnh đạo Sở ngày 27/5/2020 và theo đề 

nghị của Chánh Văn phòng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chấm điểm thi 

đua, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở 

Tư pháp. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các đơn vị căn cứ Quyết định thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng Tư pháp H, T, T; 

- Lưu: VT, TH (V.03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thị Nhung 



2 

 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

QUY ĐỊNH 

Về chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại hàng năm  

đối với các phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-STP ngày            tháng           

năm 2020 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quy định này quy định về tiêu chí đánh giá, cách chấm điểm, quy trình 

đánh giá và xếp loại hàng năm đối với các phòng thuộc, đơn vị trực thuộc Sở Tư 

pháp (sau đây gọi là các đơn vị). 

Điều 2. Nguyên tắc, quan điểm ban hành và thực hiện Quy định 

- Việc ban hành Quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của Trưởng các đơn 

vị trong việc tham mưu và triển khai nhiệm vụ thuộc chức năng, khắc phục tình 

trạng chậm muộn hoặc bỏ sót nhiệm vụ; khuyến khích các đơn vị hoàn thành 

nhiệm vụ đúng và trước hạn, động viên các đơn vị có khối lượng công việc lớn 

và phức tạp, có giải pháp khắc phục các tồn tại kéo dài đã lâu, đạt thành tích nổi 

bật trong tham gia các phong trào chung của cơ quan, góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động của Sở và nâng cao thứ bậc xếp hạng của Sở trên các lĩnh vực 

công tác. 

- Đảm bảo việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các đơn vị 

nghiêm túc, chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng; tạo cơ sở cho việc đánh 

giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh 

đạo các đơn vị. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: Là nhiệm vụ chính, quan trọng của các đơn vị 

trong năm. Đối với các đơn vị tham mưu, tổng hợp, nghiệp vụ của Sở: nhiệm vụ 

trọng tâm được xác định trong các Chương trình công tác trọng tâm của Sở; được 

bổ sung, sửa đổi thường xuyên trong năm. Đối với các đơn vị sự nghiệp của Sở: 

nhiệm vụ trọng tâm là việc thực hiện các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, 

Giám đốc Sở Tư pháp giao. 

2. Nhiệm vụ đột xuất, phát sinh: Là nhiệm vụ không có trong kế 

hoạch/chương trình công tác năm, quý nhưng được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Lãnh đạo Sở giao với khối lượng công việc cần phải bố trí nguồn lực thích 

hợp mới có thể hoàn thành. 
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3. Nhiệm vụ thường xuyên: Là nhiệm vụ thuộc chức năng của đơn vị và 

không phải là Nhiệm vụ trọng tâm, Nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

4. Nhiệm vụ thành phần: Là các nhiệm vụ cụ thể được giao thuộc Nhiệm 

vụ trọng tâm, Nhiệm vụ thường xuyên, Nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

5. Nhiệm vụ hoàn thành: Là nhiệm vụ đã thực hiện xong và đảm bảo đủ ba 

tiêu chí: tiến độ thời gian, khối lượng công việc và chất lượng. 

6. Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được Lãnh 

đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo tỉnh và Sở giao: Là nhiệm vụ hoàn thành và có một 

trong các tiêu chí: Hoàn thành trước thời hạn được giao; được Lãnh đạo Bộ Tư 

pháp, Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở biểu dương, đánh giá cao về nội dung tham 

mưu, tính kịp thời, chất lượng thực hiện, việc khắc phục khó khăn để hoàn thành 

nhiệm vụ. 

 

Chương II 

TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI 

Điều 4.  Tiêu chí đánh giá và điểm tối đa  

 Thang điểm đánh giá là 100 điểm với các tiêu chí và số điểm cho các tiêu 

chí như sau: 

1. Nhiệm vụ trọng tâm: Điểm tối đa 40/100 điểm, chia đều cho các nhiệm 

vụ thành phần. 

 2. Nhiệm vụ thường xuyên: Điểm tối đa 35/100 điểm, chia đều cho các 

nhiệm vụ thành phần. 

 3. Nhiệm vụ đột xuất, phát sinh: Điểm tối đa 10/100 điểm, chia đều cho 

các nhiệm vụ thành phần. 

 4. Điểm cộng: Tối đa 05/100 điểm. 

 5. Đánh giá của Lãnh đạo Sở: Tối đa 10/100 điểm. 

Điều 5. Điểm và cách chấm điểm 

 1. Đối với nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột 

xuất, phát sinh (sau đây gọi là tiêu chí) 

a) Điểm tối đa cho mỗi nhiệm vụ thành phần: Điểm tối đa của tiêu chí chia 

cho tổng số nhiệm vụ thành phần.  

Nếu đơn vị không có nhiệm vụ đột xuất, phát sinh thì được tính điểm tối 

đa. 

 b) Cách chấm điểm cho mỗi nhiệm vụ thành phần: 

 - Nhiệm vụ hoàn thành: được chấm điểm tối đa. 

- Nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu về mặt thời gian và đạt từ 70% đến dưới 

100% tiêu chí về khối lượng, tính 70% số điểm tối đa. Nhiệm vụ hoàn thành chỉ 

tiêu về mặt thời gian và đạt từ 50% đến dưới 70% tiêu chí về khối lượng, tính 

30% số điểm tối đa. Nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu về thời gian và có khối lượng 

hoàn thành đạt dưới 50% kế hoạch, không được tính điểm. 
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- Nhiệm vụ không hoàn thành chỉ tiêu về thời gian và đạt từ 70% tiêu chí 

về khối lượng trở lên, tính 50% số điểm tối đa. Nhiệm vụ không hoàn thành tiêu 

chí về thời gian và có khối lượng hoàn thành dưới 70%, không được tính điểm. 

 c) Không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân khách quan, được Lãnh 

đạo Sở chấp thuận: không tính có nhiệm vụ đó. 

 d) Không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan: không tính 

điểm. 

 2. Điểm cộng được tính như sau: 

a) Có sáng kiến, giải pháp được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh, cấp Bộ công 

nhận; hoặc có tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo hiệu quả trong điều kiện khó khăn về nguồn lực được Lãnh đạo Sở công 

nhận; hoặc tích cực tham gia các phong trào chung của cơ quan và đạt thành tích 

nổi bật: mỗi nội dung được cộng 01 điểm nhưng tối đa là 01 điểm. 

b) Hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ được Lãnh 

đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo tỉnh và Sở giao: được cộng tối đa 03 điểm. Cụ thể: 

- Đối với các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:  

+ Mỗi nhiệm vụ hoàn thành vượt mức: được cộng 01 điểm. 

+ Khối lượng công việc (định lượng) tăng so với năm trước liền kề từ 20%  

đến dưới 50%: được cộng 01 điểm; tăng từ 50% đến dưới 100%: được cộng 02 

điểm; tăng từ 100% trở lên: được cộng 03 điểm. 

- Đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước: Khối lượng công việc 

(định lượng) tăng so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở giao: từ 20%  

đến dưới 50%: được cộng 01 điểm; tăng từ 50% đến dưới 100%: được cộng 02 

điểm; tăng từ 100% trở lên: được cộng 03 điểm. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu: Số tiền thu nộp NSNN cao hơn so 

với năm trước liền kề từ 20% trở lên và tăng so với chỉ tiêu được giao: từ 100% 

đến dưới 200%: được cộng 01 điểm; tăng từ 200% đến dưới 300%: được cộng 02 

điểm; tăng từ 300% trở lên so với chỉ tiêu: được cộng 03 điểm. 

c) Giải quyết dứt điểm các hạn chế kéo dài đã lâu: được cộng tối đa 01 

điểm. Nếu đơn vị không có hạn chế kéo dài đã lâu thì được tính điểm tối đa. 

d) Không tính điểm cộng đối với các trường hợp sau: 

- Khối lượng công việc tăng nhưng không phải do công chức, viên chức 

của đơn vị trực tiếp thực hiện. 

- Không thực hiện được nhiệm vụ đã được giao, phải điều chỉnh sang 

nhiệm vụ khác hoặc phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện. 

- Giải quyết được các hạn chế kéo dài đã lâu nhưng các hạn chế này là do 

lỗi chủ quan của chính đơn vị từ trước đó. 

3. Điểm trừ được thực hiện như sau: 

a) Nội bộ mất đoàn kết: Trừ 50% tổng số điểm đã đạt được. 

b) Đơn vị để xảy ra sai phạm và có công chức, viên chức bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự: Trừ 50% tổng số điểm đã đạt được. 

c) Có công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật với các hình thức:  
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- Buộc thôi việc: trừ 10 điểm (trừ trường hợp bị buộc thôi việc do bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự) 

- Cách chức: trừ 9 điểm (trừ trường hợp bị cách chức do bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự) 

- Giáng chức: trừ 8 điểm 

- Hạ bậc lương: trừ 7 điểm 

- Cảnh cáo: trừ 6 điểm (trừ trường hợp bị cảnh cáo do bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự)  

- Khiển trách: trừ 5 điểm. 

d) Có công chức, viên chức vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và 

văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ; vi phạm một trong những việc công 

chức, viên chức không được làm; vi phạm quy định của pháp luật về phòng 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới, phòng 

chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác liên quan đến công chức, viên chức 

nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật: Mỗi hành vi vi phạm trừ 01 điểm.  

e) Tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật: Mỗi văn bản trái pháp luật 

trừ 03 điểm. 

f) Có đơn thư khiếu kiện về việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên 

chức, đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận: Mỗi nội dung khiếu kiện trừ 05 

điểm. 

g) Để Lãnh đạo tỉnh, Bộ Tư pháp có văn bản phê bình trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị; trong thực hiện Quy chế làm việc, văn hóa công sở: Mỗi lần 

bị phê bình trừ 03 điểm. 

h) Có hạn chế kéo dài đã lâu nhưng không có giải pháp khắc phục: Trừ 01 

điểm. 

i) Tham mưu tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính 

có sai sót hoặc chậm so với quy định do lỗi chủ quan: Tính theo công thức tỷ lệ 

% hồ sơ giải quyết quá hạn nhân với 2 điểm chia cho 100%. 

k) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Trừ điểm đối với mỗi một báo cáo 

chậm, không báo cáo: 

- Báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp; 

báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng, tổng kết năm (kể cả báo cáo thống kê):  

+ Chậm đến 1 ngày so với quy định: Trừ 0,5 điểm;  

+ Chậm từ 2 ngày đến 4 ngày so với quy định: Trừ 01 điểm;  

+ Chậm từ 5 ngày trở lên hoặc không có báo cáo: Trừ 1,5 điểm. 

- Báo cáo định kỳ tháng, quý:  

+ Chậm đến 1 ngày so với quy định: Trừ 0,5 điểm;  

+ Chậm từ 2 ngày  đến 4 ngày so với quy định:  Trừ 0,75 điểm;  

+ Chậm từ 5 ngày trở lên hoặc không có báo cáo: Trừ 01 điểm. 

l) Không chấp hành các chỉ đạo, phân công của Lãnh đạo trong thực hiện 

các nhiệm vụ, phong trào chung của Sở, ngành (giao lưu, đối ngoại, tham gia văn 

nghệ, thể thao…): Mỗi lần bị trừ 0,5 điểm. 

4. Đánh giá của Lãnh đạo Sở:  
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- Đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi đồng chí 

Lãnh đạo Sở: được 2,5 điểm; 

- Đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đồng chí Lãnh 

đạo Sở: được 01 điểm. 

5. Tổng số điểm của đơn vị: Là tổng số điểm của nhiệm vụ trọng tâm, 

nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, điểm cộng, điểm đánh giá 

của Lãnh đạo Sở trừ đi tổng số điểm bị trừ. 

 Điều 6. Xếp loại đơn vị 

Xếp loại các đơn vị theo 04 mức tương ứng với số điểm đạt được như sau: 

- Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên 

- Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm  

- Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm  

- Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: Đạt dưới 65 điểm. 

 Điều 7. Trình tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

1. Chậm nhất là ngày 05/12 hàng năm, các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm 

theo Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này, báo cáo lãnh đạo Sở phụ trách và 

gửi Văn phòng Sở. 

2. Chậm nhất ngày 13/12 hàng năm, Văn phòng Sở tổ chức thẩm định việc 

tự chấm điểm của các đơn vị, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại. 

3. Chậm nhất ngày 15/12 hàng năm, Lãnh đạo Sở phụ trách phòng, đơn vị 

hoàn thành việc đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị. 

4. Chậm nhất ngày 20/12 hàng năm, Giám đốc Sở tổ chức họp lãnh đạo Sở 

để đánh giá, xếp loại các đơn vị. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Trách nhiệm của Trưởng các đơn vị 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Quy chế làm việc, chỉ đạo của 

Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chương trình, kế hoạch công tác của Sở, 

Trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác năm của đơn vị và gửi danh mục 

nhiệm vụ trọng tâm về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, 

ban hành Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Sở hàng năm trước ngày 10/02 

hàng năm. Chương trình nhiệm vụ trọng tâm có thể được điều chỉnh, bổ sung để 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và cập nhật mới các chỉ đạo của cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Trưởng các đơn vị tổ chức xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở 

bàn bạc dân chủ, thống nhất trong tập thể đơn vị; báo cáo xin ý kiến đồng chí 

lãnh đạo Sở phụ trách trước khi trình Giám đốc Sở xem xét. 

3. Tổng hợp, đề xuất điều chỉnh Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

trước ngày 20 của tháng đầu tiên của các quý; gửi Văn phòng tổng hợp. 
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4. Tổ chức tự chấm điểm và giải trình kết quả tự chấm điểm theo Biểu ban 

hành kèm theo Quyết định này; gửi Văn phòng tổng hợp. 

Điều 9. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng 

1. Tổng hợp, xây dựng Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Sở hàng 

năm, trình Giám đốc Sở trước ngày 20/02 hàng năm. 

2. Theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ 

đột xuất phát sinh của các đơn vị. 

3. Trên cơ sở theo dõi các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Lãnh đạo tỉnh, 

Lãnh đạo Sở giao và đề xuất của các đơn vị, tham mưu điều chỉnh, bổ sung 

Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Sở. 

4. Tổ chức tổng hợp, thẩm định kết quả tự chấm điểm của các đơn vị; tham 

mưu việc tổ chức họp đánh giá, xếp loại các đơn vị. 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, bất cập, 

Trưởng các đơn vị phản ánh, kiến nghị về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Giám 

đốc Sở sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp./. 

 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trần Thị Nhung 
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