
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-NV Đình Lập, ngày 4 tháng 01 năm 2021 

V/v đôn đốc tự đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng chuyên môn; 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

 

 Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện 

Đình Lập về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện 

Đình Lập; 

 Để viêc̣ thưc̣ hiêṇ đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ 2020 trên 

địa bàn huyện đúng thời gian quy định và là cơ sở để xét thi đua khen thưởng, 

đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

  - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực 

hiện việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo các nội 

dung tại Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện và 

gửi kết quả tự đánh giá về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ để tổng hợp, 

trình Hội đồng thẩm định. 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: 

+ Tờ trình đề nghị thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp loại; 

+ Báo cáo kết quả công tác năm của cơ quan, đơn vị; 

+ Bản tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị (theo các tiêu chí); 

+ Bản thuyết minh, giải trình căn cứ chấm điểm các tiêu chí; 

+  Các báo cáo, tài liệu, thông tin làm căn cứ chấm điểm các t iêu chí và 

có biểu thống kê Danh mục các tài liệu, số liệu, thông tin làm căn cứ chấm 

điểm các tiêu chí cụ thể, rõ ràng. 

(Có biểu phụ lục chấm điểm gửi kèm trên Chương trình eOffice)  

 2. Thời gian thực hiện tự đánh giá, xếp loại 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Hồ sơ tự đánh giá kết quả chấm điểm thực 

hiện nhiệm vụ về UBND huyện thông qua phòng Nội vụ huyện chậm nhất 17 giờ 

00 ngày 06/01/2021 để tổng hợp theo quy định. 
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 Hồ sơ đề nghị thẩm định kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị 

gửi file mềm qua địa chỉ Gmail: noivudl@gmail.com. 

 Nhận được văn bản, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị trao đổi với Phòng Nội vụ theo số điện thoại 

0205.3846.910 hoặc 0205.2214.468 để cùng thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

                         KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                        Vi Văn Đông 
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