
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC                             

V/v đánh giá tập thể lãnh đạo 

và đánh giá cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2022 

           Kon Rẫy, ngày        tháng      năm 

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Thực hiện Văn bản số 3780/UBND-NC ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá 

nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm; 

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Để thực hiện việc đánh 

giá tập thể lãnh đạo và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị 

theo đúng quy định, UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện việc đánh giá tập thể 

lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo theo Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 25/11/2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy và các văn bản khác có liên quan; đánh giá xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo) theo Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; thời gian hoàn thành và gửi về Phòng Nội vụ 

trước ngày 19/11/2022. 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện: 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện việc đánh giá 

tập thể, cá nhân lãnh đạo và đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

(không giữ chức vụ lãnh đạo) theo đúng quy định. 

- Tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và tổng hợp kết quả đánh 

giá của các tập thể lãnh đạo, tham mưu UBND huyện lấy ý kiến của các chủ thể có 

liên quan; thời gian hoàn thành trước ngày 23/11/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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