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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá,
xếp loại cán bộlãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn năm 2017
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh
giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày
27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
56/2015/NĐ-CP ngày 09 /6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ,
công chức, viên chức;
Căn cứ Quy định số 04-QĐ/HU ngày 11/12/2017 của Huyện ủy Khánh Vĩnh
Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý diện ban Thường vụ Huyện ủy
quản lý.
Ngày 04/01/2018, Ông Nguyễn Văn Đồng -Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch
UBND huyện chủ trì cuộc họp đánhgiá phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh
đạo, quản lý năm 2017 đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND
huyện. Tham dự cuộc họp có cácông: Nguyễn Đức Trí - Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện,ông Mấu Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND
huyện,ông Lê Đình Phùng -Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện và bà Lê Thị
Kim Hoa - Trưởng phòng Nội vụ.
Sau khi nghe Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá tự phân
loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Chủ
tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và ý kiến thảo luận của các thành viên tham
dự cuộc họp. Ông Nguyễn Văn Đồng đã kết luận kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ,
công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị; UBND xã, thị
trấnthuộc huyện năm 2017 chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về đánh giá, xếp
loại cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc
huyện năm 2017./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- TT. Hội đồng TĐKT huyện;
- Các đ/c lãnh đạo UBND huyện (VBĐT);
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (VBĐT);
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (VBĐT);
- Lưu:VT, PNV.
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