
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Hiệu trưởng Về việc góp ý Quy chế Nâng lương trước thời hạn,  
Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ nội dung cuộc họp giữa Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị thuộc 

Trường ngày 29/7/2022 thống nhất quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và người lao động năm 2021 - 2022 và Quy chế nâng lương trước hạn năm 

2022. Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang kết luận một số nội dung sau: 

1. Quy chế nâng lương trước thời hạn: 

Thống nhất với dự thảo quy chế nâng lương trước hạn năm 2022, nhưng điều 

chỉnh một số nội dung theo góp ý của tập thể lãnh đạo như sau: 

-  Điều 5, Khoản 3. Nhóm đối tượng được xét nâng lương trước hạn: 

+ Giảng viên, giáo viên và tương đương (Các đối tượng có tham gia giảng 

dạy được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề). 

+ Viên chức các phòng, trung tâm, trường Mầm non thực hành (Viên chức 

làm việc hành chính không tham gia giảng dạy). 

- Không nâng lương trước hạn cho đối tượng Hợp đồng theo Nghị định 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Từ việc không nâng lương trước hạn cho đối 

tượng hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP yêu cầu bộ phận tham mưu điều 

chỉnh một số nội dung như sau: 

+ Quy chế nâng lương trước thời hạn đối với viên chức Trường Cao đẳng 

Cộng động Hậu Giang. 

+ Điều chỉnh đối tượng áp dụng; các câu từ trong quy chế có người lao động 

thì điều chỉnh lại cho phù hợp 

2. Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm 

học 2021- 2022: 

Thống nhất với Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao 

động năm học 2021- 2022, nhưng điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của tập 

thể lãnh đạo như sau: 

- Tại Điều 2. Khoản 2 điều chỉnh là: tiến độ, mức độ hoàn thành công việc và 

thái độ thực hiện công việc. 

- Tại Điều 9, khoản 2, mục đ:  

+ Hiệu trưởng do Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động 

Trường CĐCĐ Hậu Giang nhận xét, góp ý đề xuất mức xếp loại gửi về cấp trên 

đánh giá xếp loại theo quy định. 
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+ Các phó Hiệu trưởng do Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức và người lao 

động Trường CĐCĐ Hậu Giang nhận xét, góp ý đề xuất mức xếp loại gửi về cấp trên 

đánh giá xếp loại theo quy định (Đề nghị mức xếp loại xuất sắc không quá 20%). 

+ Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Trường Mầm non thực hành, Chủ 

tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư , Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và tương đương 

đơn vị đề xuất để Hội đồng xem xét, nhưng phải thông qua báo cáo thực hiện nhiệm 

vụ để Hội đồng có ý kiến nhận xét, góp ý. 

- Điểm c mục 6 phụ lục 1 và điểm c mục 6.2 phụ lục 2 và 2a (Sáng kiến trong 

triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao): Sáng 

kiến này phải được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở trở lên công nhận. 

- Nhà giáo, viên chức, người lao động tham gia công tác tuyển sinh, Hội đồng 

tư vấn tuyển sinh (của trường và liên kết đều được tính ưu tiên như nhau) 

- Giảng viên, giáo viên là cố vấn học tập, là giáo viên chủ nhiệm duy trì sĩ số 

lớp đạt từ 80% trở lên (Đối với các lớp liên kết nếu có quyết định phân công và 

không nhận bồi dưỡng thì được xem xét ưu tiên).  

- Giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy thứ bảy, chủ nhật không được nhân 

hệ số, viên chức làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật mà không được bồi dưỡng thì 

được xem xét ưu tiên. 

-  Nhà giáo tham gia các Hội thi khác… của Đảng hay các đoàn thể khác đem 

kết quả cho Trường thì được  ưu tiên xem xét khi đánh giá, xếp loại viên chức. 

- Góp ý để nghị sửa Điều 9, khoản 1 điểm c là: Hội đồng xem xét cá nhân 

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ của tất cả các đơn vị đề xuất so với mức độ thực 

hiện chức năng nhiệm vụ chung và có sự điều tiết tỷ lệ giữa các đơn vị (nếu có) 

- Tập thể thống nhất giữ nguyên như dự thảo Quy chế (Hội đồng xem xét cá 

nhân Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đối với các đơn vị đề nghị có số dư. (Đơn vị 

nào đề nghị đúng tỉ lệ quy định giữ nguyên kết quả của đơn vị đề xuất). 

- Đối với Quy chế Đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động các Điều 2, 

3, 4, 5,7, 8..……thiếu người lao động: thống nhất bổ sung thêm người lao động. 

- Điều 9, Mục 1, khoản b; Điều 10, Mục 1, khoàn b và - Điều 10, Mục 2, 

khoản d. Tập thể thống nhất như dự thảo của Quy chế.  

Giao Phòng TC-HC căn cứ thông báo kết luận của Hiệu trưởng điều chỉnh lại 

các quy chế và tham mưu ban hành để đưa vào thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các Phòng, Khoa chức năng; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

                                                                                         

  HIỆU TRƯỞNG 

  

   
     

 

 

 

           Nguyễn Hữu Văn 
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