
     UỶ BAN NHÂN DÂN 

       HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 
 

Số:          /UBND-NV Đình Lập, ngày 8  tháng 01 năm 2021 
V/v tham gia  đánh giá, xếp loại đối 

với tập thể các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị thuộc UBND huyện 

 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Huyện ủy 

 

Căn cứ Công văn số 30-CV/BTCHU ngày 04/01/2021 của Ban Tổ chức 

Huyện ủy về việc lấy ý kiến tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh 

đạo, quản lý năm 2020. 

 Căn cứ kết quả họp xét đánh giá thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

trong năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện đánh giá, xếp loại tập thể các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, cụ thể như sau: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 tập thể; 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 11 tập thể; 

3. Hoàn thành nhiệm vụ: 01 tập thể. 

(Cụ thể có phiếu tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng kèm theo) 

Trên đây là Kết quả tham gia đánh giá, xếp loại đối với tập thể các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện, đề nghị Ban Tổ chức tổng hợp theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Phòng Nội vụ;; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU THAM GIA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TẬP THỂ CÁC 

PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

THUỘC UBND HUYỆN NĂM 2020 

Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 

 

( Kèm theo Văn bản số           /UBND-NV ngày        /01/2021 của UBND huyện) 
 

ST

T 

Tên tập thể lãnh đạo, quản 

lý 

Tự nhận mức chất 

lượng 

Chủ thể tham gia đánh 

giá, xếp loại  mức chất 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

2 Phòng Nội vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Phòng Tài chính – Kế hoạch 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

6 Phòng Tư pháp Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Phòng Văn hóa – Thông tin Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Phòng Nông nghiệp và PTNT Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Thanh tra huyện 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

11 
Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền Thông 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ  

15 Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

16 Hội Chữ thập đỏ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Hội Đông y Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

 

 


		2021-01-08T15:01:23+0700


		2021-01-09T17:40:09+0700


		2021-01-09T17:40:09+0700




