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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022 
 

 

 

                                              

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh 

Bình Thuận ban hành Quy định đánh giá, xếp loại tổ chức hoạt động của UBND 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;   

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của các cơ quan, 

ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09/12/2022 của UBND huyện về việc đánh 

giá, xếp loại kết quả hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 697/TTr-NV ngày 

09/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Xếp loại “Vững mạnh” gồm 02 xã:  

- Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong 

- Ủy ban nhân dân xã Bình Tân 

2. Xếp loại “Khá” gồm 06 xã, thị trấn: 

- Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Lầu 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Rí Thành 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Hòa 

- Ủy ban nhân dân xã Sông Bình 

- Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng 

- Ủy ban nhân dân xã Bình An 



  

3. Xếp loại “Trung Bình” gồm 10 xã, thị trấn: 

- Ủy ban nhân dân thị trấn Lương Sơn 

- Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái 

- Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Hiệp 

 - Ủy ban nhân dân xã Sông Lũy 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Tiến 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Lâm 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn 

- Ủy ban nhân dân xã Phan Điền 

(Kèm theo biểu mẫu 01, 02, 03) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn căn cứ Quyết định thi hành./.      

                                                                                       

Nơi nhận:                     CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ ;                                                                                            

- TT (HU, HĐND) huyện;                        

- Như Điều 3; 

- Ban Tổ chức Huyện uỷ;  

- Mặt trận, các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban thuộc huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT.                                                                                          Mai Văn Vụ 
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