
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
————— 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————————————— 

Số:        /UBND-NV 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ  

Hoài Nhơn, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

    
 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (hiệu lực thi hành kể từ ngày 

20/8/2020). 

Thực hiện Công văn số 1567/SNV-CCVC ngày 05/10/2020 của Giám đốc Sở 

Nội vụ tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban 

nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi tắt là cơ 

quan, đơn vị, địa phương) thực hiện các nội dung sau: 

1.  Quán triệt, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình biết và nghiêm túc thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày 13/8/2020 của Chính phủ.  

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng cán bộ, công chức, 

viên chức phải ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình. Nội dung Quy chế phải đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 

số 90/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định tại khoản 2 Công 

văn số 1567/SNV-CCVC ngày 05/10/2020. Quy chế gửi về Ủy ban nhân dân thị xã 

(qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15/11/2020 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Hàng năm, nếu có sửa đổi, bổ sung Quy chế thì các cơ quan, đơn vị, địa 

phương gửi Quy chế sửa đổi, bổ sung về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội 

vụ) trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, 

viên chức hàng năm theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

và gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức về Ủy ban 

nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất đến hết ngày 05/12 hàng năm. 

4. Giao Phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc 

Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện Nghị  định số 

90/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện công 



2 

tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; 

tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy (để b/c); 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT,TTN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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