
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số          /SNV-CCVC 
V/v triển khai thực hiện 

 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức 

          Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2020 

              
                          Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành;  

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các tổ 

chức Hội cấp tỉnh; 

          - UBND các huyện, thành phố. 
 

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

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP của Chính phủ đến các đơn vị thuộc, trực thuộc và toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.  

2. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP; Căn cứ vào điều kiện cụ thể 

của cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế và tổ chức 

thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng 

nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định. Nội dung Quy chế 

phải xác định rõ sản phẩm cụ thể gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chí đánh giá 

chất lượng, hiệu quả, thời điểm đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần (nếu có). 

Tỷ lệ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mỗi cơ quan, đơn vị không 

quá 20% theo Kế hoạch số 8268/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Khoá XII và Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp 

chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

 Nơi nhận:                                                                              
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);                                                                        

- Như trên; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Phòng Nội vụ, GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT,CCVC 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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