
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng      năm 2020 
            

             V/v Triển khai tự đánh giá 

    kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

và đánh giá chéo giữa các cơ quan, đơn vị  

 về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

 
Kính gửi: Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. 

 
Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện (gồm: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng, Đội Quản lý trật tự đô thị) triển khai tự đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm 2020 như sau: 

I. TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Nội dung đánh giá 

- Đối với các cơ quan chuyên môn: thực hiện theo Khoản 1, Điều 3, 

Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện.  

(Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm). 

- Đối với đơn vị sự nghiệp: thực hiện theo Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 

1056/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện.  

(Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm). 

2. Trình tự, hồ sơ thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 4, Điều 6 và Điều 7, Quyết định số 1056/QĐ-UBND của 

UBND huyện. 

3. Thời gian hoàn thành: Do thời gian đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 

vụ của UBND huyện phải hoàn thành gấp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển 

khai tự đánh giá và gửi hồ sơ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 

10/12/2020. 

II. ĐÁNH GIÁ CHÉO KẾT QUẢ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ 

Căn cứ vào mức độ phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm của các cơ 

quan, đơn vị khác đối với cơ quan, đơn vị mình; các cơ quan, đơn vị thực hiện 

đánh giá chéo việc phối hợp đánh giá theo Phiếu đánh giá chéo công tác phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đính kèm. 
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(Có Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND huyện, 

Phụ lục tự chấm điểm, biểu danh mục tài liệu kiểm chứng và Phiếu đánh giá 

chéo gửi kèm theo trên hệ thống VNPT-Ioffice) 

UBND huyện yêu cầu các Phòng Chuyên môn, đơn vị sự nghiệp khẩn 

trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ 

với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ), số điện thoại: 02503 862 029 (gặp Đ/c 

Lương Quỳnh Trang - chuyên viên phụ trách đánh giá KQTHNV) để trao đổi, 

thống nhất thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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