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Cao Lộc, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI  
Họp Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại kết quả  

thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể và viên chức quản lý 

sự nghiệp giáo dục năm học 2021 - 2022  
 

 

Căn cứ Quyết định số 1870/QĐ-UBND, ngày 08/6/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp năm học 2021 – 2022;  

Để có căn cứ trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định đánh giá, 

xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể và người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp năm học 2021 - 2022 theo quy định, Hội đồng thẩm định tổ chức họp với 

thành phần và nội dung như sau: 

I. THÀNH PHẦN:  

1. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Vũ Hòa Bình, Trưởng phòng Nội vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên; 

4. Bà Lã Thị Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: Ủy viên; 

5. Bà Đào Thị Thanh Mai, Chánh Thanh tra huyện: Ủy viên; 

6. Bà Lê Thị Huyền Linh, Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên; 

7. Bà Hoàng Xuân Hường, Công chức Phòng Nội vụ: Ủy viên kiêm thư ký. 

II. NỘI DUNG: Xem xét thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục. 

(Có chương trình họp kèm theo) 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 13/6/2022. 

 2. Địa điểm: Tại phòng họp số 2, trụ sở UBND huyện. 

 Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên trên. 

 * Lưu ý: 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị: Hồ sơ đánh giá, xếp loại của 

các đơn vị trường học trực thuộc (bao gồm các minh chứng, biên bản họp xét của 

Phòng GD&ĐT).  

 - Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị:  



+ Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể và 

xếp loại viên chức đối với viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực 

thuộc; báo cáo kết quả dự kiến đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ đối với tập 

thể và xếp loại viên chức đối với viên chức quản lý của TT GDNN-GDTX;  

+ Hồ sơ đánh giá, xếp loại của Trung tâm GDNN - GDTX (bao gồm các 

minh chứng); 

 + Chuẩn bị biểu tổng hợp dự kiến kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị sự 

nghiệp và viên chức.  

Kính mời các thành phần tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         
- Như thành phần mời;                                                                         

- UBND huyện (B/cáo); 

- CPVP; 

- Các Phòng: NV, GD&ĐT; 

- Lưu VT. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 

 
 

 

                                                                                 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 
(Theo Giấy mời số:           /GM-HĐTĐ ngày       tháng 6 năm 2021 của HĐTD) 

 

 

TT NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN 

1 
 

Tuyên bố lý do, quán triệt nội dung cuộc họp 
Đ/c Hoàng Quy, Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch HĐTĐ 

2 
Báo cáo dự kiến kết quả đánh giá, xếp loại 

thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp 

Đ/c Vũ Hòa Bình,  

Trưởng Phòng Nội vụ 

3 Thảo luận  Thành phần dự họp 

4 Kết luận kết thúc cuộc họp 
Đ/c Hoàng Quy , Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch HĐTĐ 
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