
UỶ BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN Ý YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:             /UBND-NV                           Ý Yên, ngày        tháng 11  năm 2022 

V/v xin ý kiến đánh giá, xếp loại  

chất lượng cơ quan, đơn vị; tập thể,  

    cá nhân lãnh đạo, quản lý 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện  

- UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Quy định số 05-QĐ/HU ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập 

thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; Kế hoạch số 53-KH/HU 

ngày 28/10/2022 của  Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp 

loại chất lượng năm 2022 và Hướng dẫn số 02-HD/BTCHU ngày 07/11/2022 

của Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung thực hiện đánh giá các 

tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể lãnh đạo, cá nhân lãnh đạo quản lý;  

Để việc triển khai tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cơ quan, đơn 

vị; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 

trấn đảm bảo theo quy định. UBND huyện đề nghị tập thể lãnh đạo các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và tập thể lãnh đạo UBND 

các xã, thị trấn cho ý kiến đánh giá, xếp loại cụ thể như sau: 

1. Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện và tập thể lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cho ý kiến đánh giá, 

xếp loại chất lượng năm 2022 đối với UBND huyện, tập thể lãnh đạo UBND 

huyện và cá các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện (có phiếu gửi kèm).  

2. Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện cho ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với 

UBND, tập thể lãnh đạo UBND và các đồng chí Phó chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn (có phiếu gửi kèm). 

3. Tập thể lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cho ý kiến đánh giá, xếp loại 

chất lượng năm 2022 đối với cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo cơ quan và cá 

nhân các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện (có phiếu gửi kèm). 



Đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và 

UBND các xã, thị trấn cho ý kiến và gửi phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng về 

UBND huyện (quan Phòng Nội vụ) chậm nhất là ngày 09/12/2022 (Thứ Sáu) để 

tổng hợp./. 

 

  Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Lưu: VP, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 
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