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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-UBND Đình Lập, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với 

các cơ quan chuyên môn và 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; 

Trên cơ sở Báo cáo số 36/BC-HĐTĐ ngày 14/01/2022 của Hội đồng thẩm 

định kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. 

UBND huyện Đình Lập thông báo kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện, cụ thể như sau: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 đơn vị; 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 12 đơn vị; 

(Cụ thể có biểu tổng hợp kèm theo Thông báo) 

UBND huyện thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021 đối với các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện để các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Các cơ quan chuyên môn, 

  đơn vị sự nghiệp trực thuộc (iOffice); 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Thắng 

 

 

 

 

 
 

 

(iOffice) 



 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2021 

( Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày         /01/2022 của UBND 

huyện Đình Lập) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Số điểm Xếp loại 

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 95 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Phòng Giáo dục và Đào tạo 95 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Thanh tra huyện 92 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Văn phòng HĐND và UBND huyện 91 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

5 Trung tâm Phát triển quỹ đất 90 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

6 Phòng Nội vụ huyện 88 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Phòng Văn hóa và Thông tin 88 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Phòng Kinh tế và hạ tầng 88 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 
Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc 
88 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 87 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông 
86 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Trung tâm GDNN-GDTX 85 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Phòng Tư pháp 85 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 85 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Phòng Nông nghiệp và PTNT 83 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 83 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17 Đội quản lý trật tự đô thị 77 Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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