
UBND HUYỆN BẮC YÊN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 505/PNV 
Xin ý kiến vào dự thảo Quy định về 
đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan 
chuyên môn; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Uỷ ban nhân dân huyện và các hội có 
tính chất đặc thù trên địa bàn huyện 

Bắc Yên, ngày  13 tháng 11 năm 2020 

 
 Kính gửi:  

  - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 
  - Các đơn vị sự nghiệp: Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng; 

 Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; 
  - UBND các xã, thị trấn; 

  - Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện; 

 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh;  

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 

của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

 Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ 
công lập; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh 
Sơn La về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

hàng năm của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc UBND tỉnh và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Để triển khai việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm 
của các cơ quan chuyên môn; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện 
năm 2020; trên cơ sở tham khảo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 

của UBND tỉnh Sơn La, phòng Nội vụ đã dự thảo Quyết định quy định về đánh giá, 
xếp loại đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. 

Để hoàn chỉnh quy định, phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn 

vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức Hội có tính 
chất đặc thù nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định việc ban hành Quy 

định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=181/2005/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


chuyên môn; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ 

ban nhân dân huyện và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện (Có dự thảo 
Quyết định và biểu chấm điểm gửi kèm). 

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị gửi về phòng Nội vụ tổng hợp, chậm 
nhất ngày 20/11/2020 (sau ngày 20/11/2020 các cơ quan đơn vị không gửi văn bản 

tham gia ý kiến, phòng Nội vụ coi như đơn vị đó nhất trí với dự thảo Quyết định) . 

Phòng Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai, thực 

hiện Công văn ./. 

 
 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, PNV,(04 bản). 
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Nguyễn Xuân Hùng 
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