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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ giữ chức vụ  

Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND xã, thị trấn năm 2022 

         

         

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. 

Trên cơ sở Quyết định số 289-QĐ/HU ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về đánh giá, xếp loại mức chất lượng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 

2022 và phiếu tự đánh giá, xếp loại của cá nhân; UBND huyện Nam Trực thông báo 

kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ giữ các chức vụ: Chủ tịch 

UBND, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2022 như sau: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (mức 1): 07 đồng chí 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ (mức 2): 41 đồng chí 

3. Hoàn thành nhiệm vụ (mức 3): 02 đồng chí 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ (mức 4): 02 đồng chí 

                         (có danh sách chi tiết kèm theo) 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thông báo công khai kết quả đánh 

giá, xếp loại tới cán bộ liên quan, trường hợp cán bộ không nhất trí với kết quả đánh 

giá, xếp loại của Chủ tịch UBND huyện thì phản ánh về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) để xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND,UBND các xã, TT; 

- Các Đ/c có tên trong DS đánh giá xếp loại; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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