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 THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ, công chức UBND xã năm 2022 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Căn cứ Nghị định 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 Kế hoạch số 185/KH-UBND  ngày 04/11/2022 của UBND thị xã 

Hoàng Mai về việc Đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ, công chức, viên chức các 

phòng, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc  UBND thị xã và UBND 

các xã, phường năm 2022, sáng ngày 19/11/2022, UBND xã Quỳnh Lộc đã tổ chức 

Hội nghị đánh giá, xếp loại tập thể và cán bộ, công chức UBND xã. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại của các phòng chuyên môn; ý kiến 

đánh giá, nhận xét của Đảng ủy xã đối với tập thể, công chức chuyên môn; kết quả 

tự đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí; kết quả theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn trong năm; các ý kiến góp ý và kết quả kết quả biểu quyết lấy ý kiến 

tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thống nhất đề xuất UBND thị xã xếp loại  đối với 

Tập thể UBND xã; nhận xét, đánh giá đề nghị UBND thị xã xếp loại các Phó Chủ 

tịch UBND xã và chấm điểm, quyết định xếp loại công chức UBND xã, cụ thể như 

sau như sau: 

1. Đề nghị UBND thị xã xếp loại Tập thể UBND xã và Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch UBND xã 

STT 
Tên tập thể,  

cá nhân 
Đề nghị UBND thị xã xếp loại 

1 Tập thể UBND xã Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Hữu Túy - Chủ tịch UBND xã Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

3 Hồ Quốc Úy - PCT UBND xã Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

4 Nguyễn Huy Tài - PCT UBND xã Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 



 

 

 2. Kết quả xếp loại công chức UBND xã 

STT Họ và tên Chức vụ Xếp loại chất lượng 

1 Đậu Viết Xuân CHT BCH Quân sự Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

2 Trần Thị Hóa CC VP-TK Hoàn thành nhiệm vụ 

3 Lê Mùa Chiêm CC VP-TK Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

4 Lê Thị Thu CC TC-KT Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

5 Bùi Thị Thương CC ĐC-XD Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

6 Trần Đình Sao CC TP-HT Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

7 Nguyễn Huy Pao CC TP-HT Hoàn thành Tốt nhiệm vụ 

8 Nguyễn Thị Linh CC VH-XH Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

9 Nguyễn Thị Nhi CC VH-XH Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

  

 Vậy, UBND xã Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022 cho từng 

cán bộ, công chức được biết và công khai đúng quy định. Nếu tập thể, cá nhân nào 

có ý kiến, kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cán bộ, công chức năm 

2022, đề nghị gửi về UBND xã (Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 25/11/2022) để 

được giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thị xã (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy  - HĐND xã (b/c); 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Cán bộ phụ trách đài truyền thanh, Trang TTĐT xã (c/k); 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Túy 
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