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BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, 

 người lao động thuộc Sở Tài chính năm 2022 

 

 

 Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình 
 

 

Sở Tài chính nhận được các Văn bản của Sở Nội vụ: Văn bản số 

1370/SNV-CCVC ngày 02/12/2021 về việc triển khai thực hiện quy định của 

Chính phủ về lĩnh vực Nội vụ và chế độ báo cáo thống kê; Văn bản số 

2401/SNV-CCVC ngày 17/11/2022 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ kết quả thực hiện, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả đánh 

giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo điều hành 

Căn cứ 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 và tình hình thực tế 

tại cơ quan Sở, Sở Tài chính ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức, người lao động và tập thể các đơn vị trực thuộc Sở Tài 

chính Ninh Bình tại Quyết định số 272/QĐ-STC ngày 17/11/2022 làm căn cứ 

triển khai thực hiện. Theo đó, Sở Tài chính quán triệt và triển khai thực hiện 

nghiêm các quy định, quy chế về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

viên chức, người lao động đến từng phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Sở. 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thực hiện việc công khai, đăng tải nội dung 

quy chế trên Trang thông tin điện tử của Sở, Hệ thống quản lý điều hành văn bản 

Ioffice theo quy định. 

2. Về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động  

2.1. Đối với cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh quản lý 

Năm 2022, Sở Tài chính có 04 cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý (gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc).  

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2022: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%. 
 

(Chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm) 
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2.1. Đối với công chức, viên chức, người lao động diện Sở Tài chính 

quản lý 

a) Số biên chế công chức, người lao động được giao: 70 người (67 công 

chức và 03 HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), trong đó: Có mặt: 68 

người (65 công chức và 03 HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022, như sau:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 34/68 người, chiếm tỷ lệ 50%. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 34/38 người, chiếm tỷ lệ 50%. 

b) Số lượng người làm việc, người lao động trong đơn vị sự nghiệp thuộc 

Sở Tài chính – Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công được giao: 34 người 

(gồm: 32 viên chức và 02 HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP), trong đó: 

Có mặt: 31 người (30 viên chức và 01 HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP). Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022, như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15/32 người, chiếm tỷ lệ 46,87%. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 14/32 người, chiếm tỷ lệ 43,75%. 
 

(Chi tiết theo Biểu số 02 đính kèm) 
 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động năm 2022, Sở Tài chính đề nghị Sở Nội 

vụ tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT. MT/02. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Hoàng Văn Kiên 
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