
1 

 

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT               Độc lập – Tự do – hạnh phúc 
  

 Số:  1838  /SNN-TCHC                Quảng Trị, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

       Về việc đánh giá mức độ HTNV  

       của cơ quan, đơn vị và phân loại  

   CCVC, lao động năm 2019 
 

 
 Kính gửi: - Trưởng các Phòng và tương đương thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 

 
 

Thực hiện Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; ngày 05/11/2019, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 591/QĐ-SNN về Bộ tiêu chí 

chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp và quyết định số 358/ QĐ-SNN ngày 25/9/2018 về Quy chế đánh giá, 

phân loại và Bộ tiêu chí đánh giá đối với công chức, viên chức và lao động thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. Để thực triển khai, thực 

hiện tốt công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và 

phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các Phòng, Thủ trưởng các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai, thực hiện như sau: 

1. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

- Trên cơ sở Bộ tiêu chí chấm điểm, các cơ quan, đơn vị tiến hành tự chấm 

điểm và tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kèm theo 

các tài liệu kiểm chứng. 

- Hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn trước ngày 15/12 để thẩm định gồm: 

+ Báo cáo kết quả tự chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ; 

+ Bản tự chấm điểm theo từng tiêu chí; 

+ Tài liệu kiểm chứng (Tài liệu kiểm chứng theo từng nội dung chấm điểm 

yêu cầu ghi rõ số, ngày tháng ban hành văn bản, đồng thời đính kèm file pdf và 

gửi theo địa chỉ email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn). 

2. Đánh giá, phân loại công chức, viên chức 

- Tổ chức triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và 

người lao động của cơ quan, đơn vị năm 2019 theo hướng dẫn của quyết định số 

358/QĐ-SNN ngày 25/9/2018 
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- Hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức-Hành chính gồm: 

* Đối với các phòng ban trực thuộc Sở, gửi toàn bộ phiếu đánh giá công 

chức và lao động (mẫu số 02); 

* Đối với cơ quan, đơn vị thuộc Sở: 

+ Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo mẫu 1, 2 (ban 

hành kèm theo quyết định số 358); 

+ Phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức đối với cấp trưởng, cấp 

phó cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Thời gian gửi hồ sơ đánh giá, phân loại 

Các phòng ban trực thuộc hoàn thành công tác đánh giá, phân loại công 

chức và lao động; các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành việc tự chấm điểm 

và phân loại công chức, viên chức và lao động trước ngày 15/12/2019, đồng thời 

thực hiện lưu vào hồ sơ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các phòng và 

tương đương thuộc Sở, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng quy trình và thời gian quy định./. 

   

 N¬i nhËn:                    GIÁM ĐỐC 
- Nh trªn;       
- Lu: VT, TCHC. 

 
 
 
 
 
 

              Hồ Xuân Hòe 

 


		2019-11-05T10:13:15+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-11-05T10:13:42+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




