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Kính gửi: Phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh. 

                                                                                            

 Thực hiện Công văn số 902/UBND-NV ngày 29/4/2022 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc về việc góp ý Dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại hàng năm 

của Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Sau khi 

nghiên cứu dự thảo, UBND phường Bắc Hà xin góp ý một số nội dung như sau: 

1. Tại mục 8-VI: 

- Câu “Tổ chức từ 2 giải văn nghệ, 3 giải thể dục thể thao trở lên” nên đổi 

thành “Tổ chức từ 2 cuộc giao lưu, giải văn nghệ; 3 giải thể dục thể thao trở lên”. 

- Câu “Tổ chức dưới 2 giải văn nghệ, 3 giải thể dục thể thao” nên đổi thành 

câu “Tổ chức dưới 2 cuộc giao lưu, giải văn nghệ; 3 giải thể dục thể thao”. 

2. Tại điểm 3-II: nên bổ sung thêm phần “Áp dụng HTQL chất lượng ISO 

9001:2015 hiệu quả từ 80-99%” với số điểm: 5 điểm. Vì nội dung này có thể làm 

tốt tất cả các nhiệm vụ nhưng có một nhiệm vụ nào đó hiệu quả chưa thật sự cao 

mà đánh giá 0 điểm là không phù hợp. 

3. Tại điểm 2-XIII: không phát sinh đơn nên cho thang điểm từ 5-10 điểm vì 

không phát sinh đơn thể hiện công tác quản lý nhà nước tốt về đất đai. Làm tốt mà 

đánh giá điểm thấp nhất là không phù hợp. 

Trên đây là đóng góp ý kiến của UBND phường Bắc Hà về Dự thảo Quy chế 

đánh giá, xếp loại hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn 

thành phố Hà Tĩnh để phòng Nội vụ được biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
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