
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 
 

Số:         /UBND-NC 

Về việc đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ 

công chức, viên chức năm 2022.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          TP.Nam Định, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

 

 
Kính gửi: 

 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Hội Chữ thập đỏ thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 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 2223/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ về việc 

báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. 

Để kịp thời phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng năm 2022, theo 

đề nghị của phòng Nội vụ thành phố tại Văn bản số 506/PNV-CCVC ngày 

14/11/2022, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức 

triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022 của đơn vị, thời gian hoàn thành xong trước ngày 05/12/2022. 

Đối tượng, thẩm quyền, tiêu chí đánh giá, trình tự, thủ tục đánh giá thực 

hiện tương tự như nội dung đã hướng dẫn năm 2020 tại Văn bản số 1776/UBND-

NC ngày 30/11/2020 của UBND thành phố. 

Về mẫu phiếu đánh giá năm 2022 thực hiện như sau: 

- Đối với cán bộ: Mẫu số 01-CB. 

- Đối với công chức lãnh đạo: Mẫu số 02a-CC lãnh đạo. 

- Đối với công chức chuyên môn: Mẫu số 02b-CC. 

- Đối với viên chức quản lý (cấp trưởng, cấp phó): Mẫu số 03a-VC quản lý. 

- Đối với viên chức: Mẫu số 03b-VC. 

(Có Công văn 1776/UBND-NC và các mẫu phiếu đánh giá gửi kèm) 

2. Các đơn vị gửi (1) Hồ sơ đánh giá, xếp loại của cán bộ, công chức lãnh 

đạo, viên chức quản lý thuộc thẩm quyền đánh giá của thành phố và (2) Báo cáo 

tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị (theo 

biểu mẫu gửi kèm) về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) trước ngày 

05/12/2022.  
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3. Giao phòng Nội vụ thành phố tổng hợp hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền 

đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại về Sở Nội vụ theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo thời gian quy 

định. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) 

để nghiên cứu và thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, NC, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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