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THÔNG BÁO  

Lịch tổ chức các hội nghị kiểm điểm đánh giá, nhận xét,                                       

xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2022  
 

 

Căn cứ Chương trình, kế hoạch công tác tháng 11,12/2022 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BDT ngày 21/11/2022 của Ban Dân tộc,  

Kế hoạch của Chi bộ về việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập 

thể và cá nhân cán bộ công chức (CBCC), đảng viên năm 2022.  

Ban Dân tộc tỉnh Thông báo lịch tổ chức các Hội nghị kiểm điểm đánh 

giá, nhận xét, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2022 như sau:  

I. KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ  

1. Tập thể phòng: Xong trước ngày 25/11/2022. (Do các Phòng chủ 

động bố trí thời gian, mời lãnh đạo ban phụ trách dự họp kiểm điểm)  

 Hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tổng hợp – Hành chính tổng hợp chậm nhất 

ngày 25/11/2022. 

* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022; 

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, có biểu chấm điểm kèm theo. 

(Báo cáo đã tiếp thu chỉnh sửa sau kiểm điểm phòng). 

- Biên bản họp phòng, kết quả đề xuất phân xếp loại, thi đua khen thưởng. 

- Bản kiểm điểm cá nhân cán bộ, công chức đã tiếp thu hoàn thiện sau 

kiểm điểm (mỗi người nộp 02 bản). 

2. Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo ban 

Thảo luận trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, bổ sung hoàn chỉnh dự 

thảo Báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

+ Kiểm điểm tập thể cấp ủy. (Cấp ủy thảo luận tham gia bổ sung hoàn 

thiện Báo cáo để kiểm điểm trước chi bộ) 

+ Kiểm điểm tập thể lãnh đạo: Thành phần lãnh đạo ban, cán bộ chủ chốt.  

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 27/11/2022 

3. Hội nghị kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên  

- Thời gian: Dự kiến sáng ngày 27/11/2022. 
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- Nội dung:  + Kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy.  

           + Kiểm điểm cá nhân đảng viên.  

            + Biểu quyết mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ.   

- Thành phần triệu tập: Toàn thể đảng viên chi bộ 

- Thành phần mời: Tổ công tác số 2, Đảng bộ khối các CQ&DN tỉnh. 

4. Đánh giá chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ các phòng 

- Thời gian: Dự kiến ngày 27/11/2022.   

- Thành phần: Hội đồng đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các 

Phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh năm 2022. 

II. KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 

1. Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến 

- Thời gian: dự kiến chiều ngày 25/11/2022. 

- Thành phần: Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ quan Ban Dân tộc. 

2. Hội nghị Lãnh đạo ban đánh giá cán bộ  

- Nội dung: Đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức cơ quan. 

- Thời gian:  Dự kiến sáng ngày 29/11/2022. 

- Thành phần:  Lãnh đạo ban, (thư ký) 

3. Hội nghị Chi bộ đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên:   

- Nội dung: Biểu quyết, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022. 

- Thời gian:  Dự kiến chiều ngày 29/11/2022. 

- Thành phần: Toàn thể đảng viên chi bộ. 

III. HOÀN THIỆN HỒ SƠ  

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết đề xuất tại các hội nghị, Biên bản họp và 

các ý kiến nhận xét đánh giá CBCC, Trưởng Ban kết luận đánh giá, xếp loại 

CBCC trong cơ quan. Thông báo kết quả nhận xét, đánh giá phân loại đối với 

CBCC cơ quan trước ngày 15/12/2022. 

2. Căn cứ thẩm quyền đánh giá CBCC: Đề xuất xếp loại đối với các đồng 

chí trong tập thể lãnh đạo ban. Hoàn thiện hồ sơ trình Ban Tổ chức tỉnh ủy đánh 

giá xếp loại đối với CBCC thuộc diện Tỉnh ủy quản lý: trước ngày 15/01/2023.  

3. Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất 

lượng đảng viên và tổ chức đảng về Đảng ủy Khối (qua Tổ công tác số 2 ) trước 

ngày 15/12/2022 và tổng hợp Hồ sơ đánh giá, đề nghị khen thưởng báo cáo về 

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban tổ chức Đảng uỷ Khối) trước ngày 

25/12/2022. 
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4. Báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 20.01.2023. 

Trên đây là thông báo lịch tổ chức các hội nghị để đánh giá, nhận xét, 

phân loại tập thể và cá nhân cán bộ, công chức năm 2022. Đề nghị các đồng chí 

lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn và toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức 

cơ quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, THHC. 

 TL.TRƯỞNG BAN 

TRƯỞNG PHÒNG TH-HC 

 
Đinh Thị Bích Lan      
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LỊCH TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số  985 /TB-BDT ngày 22/11/2022) 
 

Thời gian Nội dung Hội nghị Chủ trì 

Từ ngày 23/11/2022 

đến hết ngày 

25/11/2022 

 

- Tập thể Cấp ủy, lãnh đạo ban thảo luận tiếp 

thu ý kiến, Hoàn thiện Báo cáo Kiểm điểm 

tập thể cấp ủy chi bộ, Kiểm điểm tập thể 

Lãnh đạo ban  

Đ/c Bí thư 

Đ/c Trưởng 

Ban  

 - Kiểm điểm tập thể phòng  Trưởng phòng  

Thứ 6,   

 25/11/2022 

Sáng 

- Tổng hợp hồ sơ kiểm điểm tập thể. 

-  Hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại các 

phòng chuyên môn.  

   

Chiều - Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến Chủ tịch HĐ 

    

Thứ 7 

 26/11/2022 
 

- Tổng hợp hồ sơ, Biên bản, mẫu phiếu theo 

yêu cầu. 

 

Hội đồng 

đánh giá 

Chủ nhật,   

27/11/2022 

Sáng - Hội nghị Chi bộ kiểm điểm năm 2022    Đ/c Bí thư 

Chiều 

- Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo  

- Họp HĐ đánh giá chấm điểm xếp loại mức 

độ HTNV các phòng    

Trưởng Ban; 

Chủ tịch HĐ 

Thứ 3,   

 29/11/2022 

sáng 
- Hội nghị lãnh đạo Ban, đánh giá xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCC 
Trưởng Ban  

Chiều 
- HN Chi bộ Biểu quyết, xếp loại đảng viên 

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng 

  Bí thư 

Chủ tịch HĐ 

Từ ngày 01/12/2022  

đến hết ngày 

20/01/2023 

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm  

(theo nội dung, thời gian tại phần III của kế 
hoạch) 

 

Cấp ủy viên; 

Hội đồng 

đánh giá, 

phòng THHC  
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