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BÁO CÁO 

Kết quả công tác đánh giá, xếp loại 

 chất lượng viên chức, người lao động năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Bình Định 

 

Thực hiện Công văn số 4000/SYT-TCCB, ngày 14/11/2022 của Sở Y tế 

về việc triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức và người lao động năm 2022 và Công văn số 4241/SYT-

TCCB, ngày 30/11/2022 về việc triển khai thực hiện báo cáo, tổng hợp kết quả 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động 

năm 2022.  

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Tiêu 

chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của Trung tâm Y tế thị xã Hoài 

Nhơn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đã tổ chức triển khai đến các tập thể 

khoa, phòng, trạm y tế các xã, phường và từng đối tượng phải đánh giá và xếp 

loại chất lượng tập thể và viên chức, người lao động hàng năm. Đơn vị đã tổ 

chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân lãnh 

đạo, quản lý của đơn vị (có hồ sơ thủ tục kèm theo) và đánh giá, xếp loại các 

khoa, phòng, trạm y tế và viên chức, người lao động năm 2022  

Qua tổng hợp kết quả của các khoa, phòng, trạm y tế các xã, phường và 

kết quả đánh giá, xếp loại tại cuộc họp lãnh đạo mở rộng, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng năm 

2022 như sau: 

1. Tổng số viên chức tuyến huyện và xã, phường: 300 người.  

- Đã đánh giá và xếp loại chất lượng: 300 người, đạt 100%. Trong đó: 

1.1. Tổng số viên chức tuyến huyện: 173 

- Biên chế: 173 

- Đã đánh giá và xếp loại chất lượng: 173  

- Chưa đánh giá và xếp loại: 00  

1.2. Tổng số cán bộ, viên chức tuyến y tế xã, phường: 127 

- Biên chế: 127 

- Đã đánh giá và phân loại: 127 người  



- Chưa đánh giá và phân loại: 00  

2. Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm 2022:  

(có Bảng tổng hợp Phụ lục I, Phụ II kèm theo). 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 37 người, tỷ lệ 12,33% 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 258, đạt tỉ lệ: 86% 

- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực: 02, tỷ lệ 0,67%  

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 03 người chiếm 1,0% (Vi phạm chính sách 

dân số kế hoạch hóa gia đình: 02; Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ 

lợi: 01). 

3. Hình thức công khai: 

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng trên, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 

2022 trên bảng tin công khai của đơn vị; lập danh sách cụ thể gửi trên địa chỉ 

Email từng đơn vị trực thuộc; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Đơn vị và 

thông báo trong cuộc họp Đơn vị gần nhất. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại viên 

chức năm 2022, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn kính báo cáo về Sở Y tế Bình 

Định xem xét và chỉ đạo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Sở Y tế Bình Đinh (báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Đăng tải trên Trang TTĐT đơn vị;                                            

- Lưu VT, TCHC.                            

 

 Trần Hữu Vinh 
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