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      Sơn La, ngày 02  tháng 12 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 

và Đảng viên năm 2022 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 10.11.2020 của Tỉnh ủy Sơn La về 

việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập 

thể, cá nhân; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 08.6.2022 của Tỉnh ủy Sơn La về 

việc hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch số 87- 

KH/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Công văn số 2574/CV/TU 

ngày 28/10/2022 của Ban Tổ chức tỉnh ủy; Công văn số 4379/UBND-NC ngày 

14/11/2022 của UBND tỉnh về một số nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng với tập thể, cá nhân năm 2022; 

 Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành các Kế hoạch số 38- KH/CB ngày 

22/11/2022 của Chi bộ; Kế hoạch số 99/KH-BDT ngày 21/11/2022 của Ban Dân 

tộc tỉnh Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại đối với tập thể và cá 

nhân cán bộ công chức năm 2022.  

Đến ngày 29/11/2022 Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức các hội 

nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ công chức, Đảng viên 

của cơ quan đơn vị. 

Ban Dân tộc tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm điểm như sau: 

- Cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý: đề xuất đánh giá 3 đồng chí 

- Cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền đánh giá của cơ quan: 18 đồng chí 

- Tổng số đảng viên đánh giá xếp loại: 19 đồng chí (01 lao động hợp đồng)  

(Có biểu tổng hợp 2b gửi kèm theo) 

 Trên đây là Báo cáo số liệu kết quả đánh giá, phân loại cán bộ công chức, 

Đảng viên năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh. Kính gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo 

cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tổ chức tỉnh ủy./. 
 

Nơi nhận: 
- Đảng bộ khối các CQ&DN tỉnh; (bc) 

- Sở Nội vụ; 

- Cấp ủy chi bộ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Trang TTĐT của Ban; 

- Lưu: VT, THHC (HSCV). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Đinh Trung Dũng   
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Biểu 2b 

   BAN DÂN TỘC  

              
 

             BÁO CÁO TỔNG HỢP 

Kết quả đánh giá, phân loại CBCC và đảng viên năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số: 382 /BC-BDT ngày  02/12/2022 của Ban Dân tộc tỉnh) 
                              

TT Đối tượng đánh giá 

Kết quả phân loại chính quyền Kết quả phân loại đảng viên 

Ghi chú Tổng 

số 

Số 

được 

phân 

loại 

Mức độ phân loại 
Tổng 

số 

Số 

được 

phân 

loại 

Mức độ phân loại 

HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV HTXSNV HTTNV HTNV KHTNV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14 15 

1 

Cán bộ được Ban Thường vụ 

tỉnh ủy ủy quyền đánh giá 3 3 1 2      3 3   3     

biểu 

quyết bên 

đảng sau 

khi có kết 

quả đánh 

giá 

Tỷ lệ % 

    

33% 67%          100% 

    

2 

Cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc khối nhà nước 

(trừ cán bộ đã được BTV 

tỉnh ủy ủy quyền đánh giá) 

18 18 3 15     15 15 3 12       

Tỷ lệ %     17% 83%         20% 80%       

2.1 

Cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc khối tỉnh Không phải báo cáo số liệu 
              

Tỷ lệ %               

2.2 

Cán bộ, công chức thuộc 

khối huyện, thành phố Không phải báo cáo số liệu 
              

Tỷ lệ %               

Tổng cộng (1+2) 21 21 4 17     18 18 3 15       
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