
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:          /UBND-NC 

V/v triển khai đánh giá,  

xếp loại chính quyền địa 

phương ở cấp xã năm 2022 

Kon Rẫy, ngày        tháng       năm 

 Kính gửi:  

     - Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn.   

 

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương 

ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai đánh giá, xếp loại chính quyền 

địa phương ở cấp xã năm 2022, cụ thể như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở cấp xã năm 2022 

và lập hồ sơ đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn tại Quyết định số 36/2020/QĐ-

UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh (có gửi kèm theo). 

- Hồ sơ đánh giá, xếp loại bao gồm: Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã về 

việc xếp loại; Biên bản và kết quả chấm điểm tại cuộc họp (lưu ý: Trong Biên 

bản họp, đề nghị đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của từng tiêu chuẩn, nêu số 

liệu, văn bản minh chứng để làm cơ sở Hội đồng thẩm định huyện xem xét, đối 

chiếu). 

- Hoàn thành và gửi hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 

ngày 23/11/2022 để kịp thời tổng hợp.  

2. Các phòng chuyên môn thuộc huyện: Căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ được giao, chuẩn bị nội dung về kết quả thực hiện các tiêu chuẩn của chính 

quyền từng xã, thị trấn (theo Điều 4 Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại 

chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn kèm theo Quyết định số 

36/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh) để làm cơ sở phục vụ 

cuộc họp thẩm định của cấp huyện. Thời gian tổ chức họp sẽ có thông báo sau. 

3. Giao Phòng Nội vụ 

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương của từng 

xã, thị trấn để phục vụ cuộc họp thẩm định của cấp huyện. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực 

hiện các nội dung tại Công văn này. 

- Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Nội vụ kết quả đánh giá, 

xếp loại chính quyền địa phương ở cấp xã năm 2022 theo quy định. 



UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, 02 PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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