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CBCC cấp xã năm 2021 

Hữu Lũng, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- UBND các xã, thị trấn;   

- Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Các Hội: Chữ thập đỏ, Đông y.               

 

Thực hiện Công văn số 1530/SNV-CCVC, ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức và cán bộ công chức cấp xã năm 2021; 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; Hướng dẫn số 03-HD/HU ngày 12/10/2021 của Ban Thường  

vụ Huyện ủy Hữu Lũng về việc việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về 

đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. 

Để thống nhất việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2021. UBND huyện Hữu 

Lũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 thực hiện theo 

Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 27/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ 

chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và phân loại chính 

quyền cơ sở năm 2020. 

A. ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÁN BỘ 

1. Thời điểm đánh giá và xếp loại chất lượng 

a) Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

được tiến hành trước ngày 15/12/2021, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp 

loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng 

hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 

đào tạo: Thống nhất thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo năm học. 

2. Thời gian thực hiện 

a) Đánh giá và phân loại tập thể; đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành trước ngày 15/12/2021. 
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b) UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả tổ 

chức đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, công chức cấp xã (riêng công chức cấp xã trước khi các xã, thị trấn đánh giá, 

phân loại, cần xem xét ý kiến nhận xét của ngành dọc cấp trên về thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn) gửi UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 

17/12/2021, hồ sơ gồm: 

- Báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã. 

- Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và cán bộ, công chức cấp xã theo phụ lục 01, phụ lục 02 và phụ lục 03 gửi 

kèm Hướng dẫn 03/HD-UBND. 

B. VỀ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ 

Việc đánh giá chính quyền cơ sở (các xã, thị trấn) được thực hiện theo 

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hằng năm trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 213/HD-SNV ngày 14/8/2017 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về chấm điểm chi tiết các tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền 

cơ sở hàng năm tại Bảng chấm điểm các tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định 

số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chậm nhất 

là ngày 15/12 hằng năm. UBND các xã, thị trấn gửi Hồ sơ tự đánh giá, phân 

loại chính quyền cơ sở (trừ xã Yên Thịnh đã đánh giá) về Phòng Nội vụ để tổng 

hợp, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định. 

(Các văn bản hướng dẫn kèm theo) 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số điện thoại 

02053.825.999 hoặc 02053729.666) để cùng xem xét, giải quyết./. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Bùi Quốc Khánh 
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