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Số: 9340 /QĐ-UBND           Bắc Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị  

thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

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

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bình Thuận; 

Thực hiện Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Bắc Bình về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng 

đối với cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc UBND huyện Bắc Bình; 

Căn cứ Kết quả cuộc họp ngày 09/12/2022 của Hội đồng đánh giá, xếp loại 

huyện về việc đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện năm 2022; 

Xét đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 698/TTr-NV ngày 09 tháng 

12 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có 19 cơ quan, đơn vị cụ thể: 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;  

2. Phòng Nội vụ;  

3. Phòng Tài chính và Kế hoạch; 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

6. Thanh tra huyện; 

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;  



 

 

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin;  

10. Phòng Dân tộc; 

11. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;  

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

13. Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp; 

14. Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

15. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao; 

16. Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng; 

17. Ban Quản lý công trình công cộng; 

18. Hội Chữ Thập đỏ; 

19. Hội Đông y. 

II. Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: Có 02 đơn vị, cụ thể:  

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

2. Phòng Tư pháp. 

(Có biểu tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại và một số nội dung cần lưu ý 

kèm theo) 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 
Nơi nhận:                                                                             
- Sở Nội vụ; 

- TT (HU,HĐND,UBND) huyện;  

- Ban Tổ chức Huyện ủy;   

- Mặt trận và các đoàn thể;                                                      

- Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV..                                                                                           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Mai Văn Vụ 
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