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Hoà Vang, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương,  

địa chỉ thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng 

(lần hai) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 
kiến nghị, phản ánh; 

Xét đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương, Chứng minh nhân dân số 

201157291. Địa chỉ: thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng; 

Theo báo cáo của Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn xác minh tại Báo cáo số 

17/BC-TTH ngày 17/01/2022 về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương 

với các nội dung sau đây: 

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Khiếu nại lần hai đối với kết quả đánh giá viên chức năm học 2019-2020 

và năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Hòa Châu 1 đối với bà theo văn bản 

số 60/THHC1 ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Châu. 

Yêu cầu của bà Đỗ Thị Hương: Bà cho rằng trước đây bà yêu cầu Hiệu 

trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Châu giải quyết khiếu nại lần đầu theo thẩm 

quyền quy định nhưng nhà trường đã không thực hiện việc giải quyết khiếu nại 

theo quy định của Luật Khiếu nại. Hiện nay, thời hiệu khiếu nại lần đầu đã hết 

nhưng khiếu nại của bà chưa được trường giải quyết. Do đó, bà yêu cầu UBND 

huyện Hòa Vang giải quyết khiếu nại lần hai về kết quả đánh giá viên chức năm 

học 2019-2020 và năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Hòa Châu 1 đối với 

bà. 

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT 

KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU 

Trên cơ sở trường Tiểu học số 1 Hòa Châu nhận đơn khiếu nại của bà Đỗ 

Thị Hương lập ngày 05/7/2021, cho đến ngày 24/9/2021 trường tổ chức buổi 

làm việc “đối thoại để trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương” 
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Đến ngày 27/9/2021 Hiệu trưởng trường THHC1 có văn bản số 141/CV-

THHC1 về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương. 

Bà Đỗ Thị Hương cho rằng việc nhà trường đã không thực hiện đúng quy 

định về việc giải quyết khiếu nại cho bà theo quy định của Luật Khiếu nại lần 

đầu. Bà tiếp tục có đơn yêu cầu UBND huyện xem xét giải quyết khiếu nại lần 

hai cho bà. 

III. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI 

Đoàn xác minh theo Quyết định số Quyết định số 5442/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện, đã tiến hành kiểm tra, xác minh cụ thể 

như sau: 

1. Kiểm tra quy trình và kết quả đánh giá viên chức của bà Đỗ Thị 

Hương năm học 2019-2020 

a) Kết quả kiểm tra hồ sơ tại trường  

+ Cá nhân tự đánh giá và phân loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (do cô Đỗ 

Thị Hương tự đánh giá) 

+ Trong phiếu đánh giá của cá nhân viên chức Đỗ Thị Hương, có nội 

dung nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức do cô Nguyễn Thị Bé 

nhận xét: Nhiệt tình trong công việc, đảm bảo giờ công, tồn tại là nóng nảy đôi 

lúc có lời nói không phù hợp, trong thời gian qua cô vi phạm bị kỷ luật theo QĐ 

110/QĐ-THHC1 ngày 28/10/2019 và bị xử phạt hành chính nên cô Nguyễn Thị 

Bé không đòng ý kết quả tốt của cô Đỗ Thị Hương; Phần kết quả đánh giá, phân 

loại viên chức cấp có thẩm quyền, Hiệu trưởng nhận xét ưu, nhược điểm: cô 

giáo nhiệt tình trong công việc, đảm bảo ngày, giờ công. Hoàn thành nhiệm vụ 

được giao chưa đầy đủ. Tuy nhiên cô đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của viên 

chức, xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo; Kết quả đánh giá, phân loại: không hoàn 

thành nhiệm vụ. 

+ Thực hiện Quyết định số 5267/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND 

huyện Hòa Vang, ngày 04/02/2021 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 08/QĐ-

THHC1 về việc hủy bỏ Quyết định kỷ luật số 110/QĐ-THHC1 ngày 28/10/2019 

của trường đối với cô Đỗ Thị Hương. 

+ Ngày 28/2/2021 Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tình hình thực 

hiện quy chế chuyên môn của trường, trong đó có nội dung đáng giá công tác 

chuyên môn của cô Đỗ Thị Hương hạ xuống một bậc là mức đạt yêu cầu.  

+ Ngày 05/3/2021 Hiệu trưởng có phiếu bổ sung đánh giá và phân loại 

viên chức 2019-2020 đối với cô Đỗ Thị Hương, với nội dung đánh giá tồn tại 

của cô Hương về chuyên môn: chưa phối hợp với giáo viên chủ nhiệm bàn giao 

kết quả học tập của học sinh; không thực hiện theo quyết định của lãnh đạo nhà 

trường về việc cập nhật điểm cho học sinh sau khi có kết quả kiểm tra lại và cô 

Đỗ Thị Hương đã vi phạm hành chính theo Thông báo số 743/TB-CAH 

(ĐTTH) ngày 26/5/2020. Kết quả đánh giá: Không hoàn thành nhiệm vụ 
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 b) Kết quả xác minh của Đoàn xác minh 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 24, Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục đánh giá viên chức không 

giữ chức vụ quản lý “viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo 

nhiệm vụ được giao và trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của cơ quan, 

đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và 

thông qua tại cuộc họp”. Tuy nhiên, nhà trường đã không thực hiện đúng quy 

định nêu trên, cụ thể: trong hồ sơ không có biên bản tại cuộc họp cơ quan và 

theo xác nhận của Hiệu trưởng thì nhà trường chỉ thông qua cuộc họp liên tịch 

của nhà trường và bổ sung phiếu đánh giá của Hiệu trưởng. Như vậy về trình tự, 

thủ tục đã không đảm bảo theo quy định. 

Về nội dung kết quả đánh giá viên chức đối với cô Đỗ Thị Hương: với kết 

quả chuyên môn và nhận xét của nhà trường thì kết quả không hoàn thành nhiệm 

vụ là không phù hợp với kết quả đạt được của viên chức Đỗ Thị Hương.  

2. Kiểm tra quy trình và kết quả đánh giá viên chức của bà Đỗ Thị 

Hương năm học 2020-2021 

Văn bản áp dụng đánh giá là Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

10/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức. 

a) Kết quả kiểm tra hồ sơ tại trường  

- Cá nhân tự đánh giá theo mẫu; 

- Tổ chuyên môn tiến hành đánh giá và đề nghị xếp loại; 

- Hội đồng liên tịch họp xét xếp loại viên chức. 

b) Kết quả xác minh của Đoàn xác minh 

Căn cứ Điểm 2, Điều 19, Nghị định 90, Hiệu trưởng thực hiện không 

đúng trình tự đánh giá, cụ thể: không tổ chức họp toàn thể hội đồng sư phạm cho 

viên chức trình bày báo cáo để góp ý. 

- Về nội dung, tiêu chí đánh giá viên chức đối với bà Đỗ Thị Hương: Theo 

ý kiến của các nhận xét trong cuộc họp của tổ và của Hội đồng liên tịch; phiếu 

đánh giá viên chức, có thể hiện ưu điểm: Chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Tác phong nhanh nhẹn, đảm bảo ngày 

giờ công; Năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo ngày, giờ công. Hạn chế: 

Chưa thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa trung thực trong báo cáo; 

thiếu trách nhiệm trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh; không đảm 

bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Xếp loại năm 2020-2021: Không hoàn 

thành nhiệm vụ  

Theo nội dung đánh giá như trên, phần ưu, khuyết điểm được đánh giá 

chưa bao quát các mặt, chưa nêu cụ thể về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy 

định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; 

khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; Hiệu trưởng nhà trường xác 
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định mức đánh giá đối với bà Đỗ Thị Hương “Không hoàn thành nhiệm vụ”, căn 

cứ khoản a, b, c, điểm 1, điều 15, Nghị định 90 là chưa đảm bảo đồng thời chưa 

đủ căn cứ để đưa ra nhận định đánh giá viên chức Đỗ Thị Hương ở mức “Không 

hoàn thành nhiệm vụ”. 

Kết quả xác minh cho thấy việc đánh giá kết quả viên chức trong hai 

năm học 2019-2020 và 2020-2021 của nhà trường đã không đảm bảo trình tự, 

thủ tục theo quy định và kể cả về mặt nội dung cũng không đảm bảo theo quy 

định của Chính phủ tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị 

định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá và phân loại, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức.  

 Cụ thể, trong năm học 2019-2020 kết quả đánh giá của nhà trường về xếp 

loại không hoàn thành nhiệm vụ của cô Đỗ Thị Hương là do có vi phạm kỷ luật 

bởi Quyết định 110/QĐ-THHC1 ngày 28/10/2019. Tuy nhiên, quyết định kỷ luật 

đối với bà Đỗ Thị Hương đã được hủy bỏ do quyết định giải quyết khiếu nại của 

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang. Đồng thời, yêu cầu nhà trường khắc phục hậu 

quả do Quyết định kỷ luật gây ra nhưng nhà trường vẫn giữ nguyên kết quả 

không hoàn thành nhiệm vụ bởi các lý do bổ sung khác mà trước đây nhà trường 

đã không nêu trong đánh giá của năm học 2019-2020. Như vậy, cho thấy việc tổ 

chức đánh giá, xếp loại viên chức của nhà trường đã thiếu khách quan và không 

đảm bảo trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định. Đoàn xác minh đã yêu cầu 

Hiệu trưởng nhà trường bổ sung các chứng cứ làm cơ sở để áp dụng mức không 

hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức Đỗ Thị Hương, nhưng Hiệu trưởng xác 

nhận không bổ sung gì thêm. 

Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại của Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 

Hòa Châu đã hai lần vi phạm trong việc không xử lý khiếu nại theo thẩm quyền 

quy định. Không xử lý dứt điểm, để đơn thư kéo dài và thậm chí phát sinh nhiều 

đơn có cùng nội dung liên quan đến việc cũ chưa giải quyết xong.  

Chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà 

trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem 

xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Về công tác quản lý chuyên môn của Hiệu trưởng đã không nắm kỹ về 

quy trình phân công chuyên môn hợp lý tại trường; không kịp thời xử lý những 

quy định dạy học trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và phòng chống 

dịch Covid-19. 

Chưa làm tốt công tác tư tưởng đối với những trường hợp xét thấy khi 

phân công sẽ không được giáo viên tự giác chấp hành. Hay do tiếp nhận phân 

công quá đột ngột làm cho người được phân công nhiệm vụ mới không có sự 

chuẩn bị về mặt tâm lý dẫn đến có ý kiến phản đối. Cụ thể: việc phân công 

chuyên môn chính thức đối với cô Đỗ Thị Hương đã không thông qua chi bộ 

trước khi ban hành quyết định phân công. Không tổ chức cuộc họp có sự tham 

gia đầy đủ các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng, lãnh đạo các tổ 
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chức Đoàn thể để bàn bạc, trao đổi thống nhất nhằm tạo sự đồng thuận cao trước 

khi Hiệu trưởng quyết định phân công chuyên môn. 

IV. KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 

Đoàn xác minh do đồng chí Chánh Thanh tra huyện, Trưởng đoàn xác 

minh theo Quyết định số 5442/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện đã yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường bổ sung các chứng cứ làm cơ 

sở để áp dụng mức không hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức Đỗ Thị 

Hương, nhưng Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Châu 1 đã không bổ sung được 

và xác nhận không bổ sung gì thêm. 

V. KẾT LUẬN 

Căn cứ pháp lý ban hành kết quả của việc đánh giá viên chức: năm học 

2019-2020 theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và năm học 2020-

2021 theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 10/8/2020 của Chính phủ. Tuy 

nhiên, việc thực hiện không đúng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 24, Nghị 

định 56/2015/NĐ-CP và khoản 2, Điều 19, Nghị định 90/2020/NĐ-CP.  

Thẩm quyền ban hành kết quả đánh giá viên chức do Hiệu trưởng trường 

đánh giá là đúng thẩm quyền. 

Về nội dung kết quả phân loại đánh giá viên chức được nhà trường áp dụng 

theo Điều 28, Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ đối với 

năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 áp dụng theo Điều 15, Nghị định 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. Nhưng không chứng minh 

được yếu tố vi phạm được quy định cụ thể tại điểm, khoản của hai Điều này. 

Đoàn xác minh đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng và phân tích nội dung về 

kết quả đánh giá viên chức Đỗ Thị Hương cần áp dụng trong trường hợp này là 

căn cứ quy định tại Điều 27, Nghị định 56/2015/NĐ-CP đối với năm học 2019-

2020 và Điều 14, Nghị định 90/2020/NĐ-CP đối với năm học 2020-2021 

Về trình tự, thủ tục, thể thức ban hành đảm bảo theo Nghị định 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.  

Từ những nhận định và căn cứ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Đỗ Thị Hương, trú tại thôn 

Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Yêu cầu Hiệu 

trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Châu hủy bỏ kết quả đánh giá viên chức đối 

với bà Đỗ Thị Hương ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thay vào đó điều chỉnh 

lại mức hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019-2020 và mức hoàn thành nhiệm 

vụ trong năm học 2020-2021. 
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Điều 2. Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Châu có trách nhiệm thực 

hiện việc điều chỉnh kết quả đánh giá viên chức Đỗ Thị Hương theo nội dung 

trên, không tổ chức họp Hội đồng sư phạm đánh giá lại; 

Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của bà Đỗ Thị Hương theo quy định có 

liên quan đến kết quả đánh giá viên chức theo mức Hoàn thành nhiệm vụ trong 

hai năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021; 

Tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể lãnh đạo và các cá nhân 

có liên quan trong quá trình xử lý đơn thuộc thẩm quyền của trường và quá trình 

đánh giá, xếp loại viên chức nói chung và viên chức Đỗ Thị Hương nói riêng; 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy và học trong nhà trường; 

khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn. 

Tổ chức, thực hiện việc Tiếp công dân (Phụ huynh, học sinh và công dân) theo 

Luật Tiếp công dân để có cơ sở tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn đảm bảo đúng 

quy định pháp luật;  

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch. Xây dựng và củng cố 

đoàn kết trong nội bộ nhà trường; Có kế hoạch bố trí công tác cho phù họp với 

năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Đỗ 

Thị Hương nói riêng. 

Giao Phòng Nội vụ tham mưu đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cô 

Ngô Thị Mai- Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Châu; Đồng thời, phối hợp 

với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét bố trí, luân chuyển đối với viên 

chức Đỗ Thị Hương cho phù hợp.  

Giao Thanh tra huyện giám sát việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu 

nại đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày theo quy định của pháp luật, kể từ ngày 

nhận được quyết định này, nếu bà Đỗ Thị Hương không đồng ý với giải quyết 

khiếu nại của UBND huyện thì bà Đỗ Thị Hương có quyền khởi kiện UBND 

huyện tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh 

Thanh tra huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học số 1 Hòa Châu,Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 

liên quan và bà Đỗ Thị Hương, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra thành phố              

- TT.Huyện ủy Hòa Vang        (để b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Phòng GDĐT huyện; 

- Trường TH số 1 Hòa Châu; 

- Lưu: VT, HS.TTH(Thg). 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thúc Dũng 
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