
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-THKH 

 

V/v triển khai đánh giá, chấm 

điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

năm 2021. 

Thanh Hóa, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Các sở, cơ quan ngang sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3480/SNV-TCBC ngày 29/12/2021 của 

Sở Nội vụ về triển khai đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 

2021 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất với kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và Văn phòng UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện mục tiêu chủ yếu phát triển kinh 

tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ quản lý nhà nước năm 2021 của các 

sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố (có Phụ lục kế hoạch chi 

tiết kèm theo). 

2. Yêu cầu các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh căn cứ Kế hoạch chi tiết của đơn vị 

nêu tại điểm 1 và Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND 

tỉnh để tổ chức tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm năm 

2021; lập hồ sơ đề nghị xếp loại gửi về Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh 

tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/01/2022. 

3. Giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh và Văn phòng 

UBND tỉnh theo nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục để 

đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các sở, cơ quan 

ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND tỉnh; gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/02/2022 để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước ngày 15/02/2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
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