
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:         /UBND-NV
V/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày      tháng        năm 2023

                  Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 
Công văn số 927/SNV-CCVC ngày 23/11/2020; Công văn số 928/SNV-
CCVC ngày 23/11/2020 của Sở Nội vụ về việc đánh giá xếp loại chất lượng 
cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương báo cáo kết quả đánh giá, xếp 
loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 các phòng chuyên 
môn thuộc UBND thành phố; Ủy ban nhân dân các phường, xã; các Đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức của Văn phòng HĐND&UBND và các phòng 
chuyên môn thuộc UBND thành phố (12 đơn vị);

 Tổng số người được đánh giá: 96 người, trong đó:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 49 người; đạt 51%;
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 47 người; đạt 49%;
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; đạt 0%;
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; đạt 0%.
2. Cán bộ, công chức tại UBND các phường, xã (25 đơn vị);
Tổng số người được đánh giá: 441 người, trong đó:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 182 người; đạt 41,3%;
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 251 người; đạt 56,9%;
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 06 người; đạt 1,3%;
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 02 người; đạt 0,5%.
3. Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan UBND thành 

phố (10 đơn vị).
Tổng số người được đánh giá: 181 người, trong đó:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 44 người; đạt 24,3%;
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 129 người; đạt 71,3%;
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 06 người; đạt 3,3%;
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 02 người; đạt 1,1%.



4. Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục thuộc cơ quan 
UBND thành phố ( 79 đơn vị);

 Tổng số người được đánh giá: 3004 người, trong đó:
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 1048 người; đạt 34,9%;
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1856 người; đạt 61,8%;
+ Hoàn thành nhiệm vụ: 84 người; đạt 2,8%;
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 16 người; đạt 0,5%.
 (có biểu tổng hợp kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy(để báo cáo);                             
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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