
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ 

Số        /TB - UBND

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

Hà Kỳ, ngày      tháng 11  năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động 

năm 2022

Kính gửi:  - Phòng nội vụ Huyện Tứ Kỳ
Căn cứ vào 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;
Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND, ngày 10/9/2020 của Uỷ Ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 
cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghi định số 68/2000/NĐ-
CP trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp 
tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân 
tỉnh quản lý;

Thực hiện Công văn số 1468/UBND - NV  ngày 03 tháng 11 năm 2022 của 
Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động năm 2022; Công văn số 167/CV-UBND, ngày 07/11/2022 của 
UBND xã về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.

Sau khi xem xét hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao 
động năm 2022. Ngày 16/11/2022, UBND xã đã tiến hành họp đánh giá, xếp loại 
chất lượng công chức, người lao động năm 2022. Kết quả đánh giá, xếp loại chất 
lượng công chức, người lao động năm 2022 như sau:

Số lượng gồm: 09 đồng chí công chức, người lao động, trong đó:
- Công chức là:  07 đồng chí
- Hợp đồng lao động: 02 đồng chí
 Kết quả phân loại:
-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6  đồng chí
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 02 đồng chí
- Hoàn thành nhiệm vụ: 01 đồng chí
- Không hoàn thành nhiệm vụ: Không có

(Kèm theo danh sách )
Trên đây là thông báo về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, 

người lao động năm 2022 của UBND xã Hà Kỳ. 
Nơi nhận:
- Phòng nội vụ
- Lưu VP UBND xã

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phạm Văn An



UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

DANH SÁCH
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động 

thuộc UBND xã năm 2022
(Kèm theo thông báo số:    /TB-UBND, ngày      tháng 11 năm 2022 

của UBND xã Hà Kỳ)

Mức xếp loại
TT Họ và tên Chức vụ HT Xuất 

sắc NV
HT Tốt 

NV
H.thành 

NV
Không 
HTNV

Ghi 
chú

1 Nguyễn Ngọc Chìu CC CHT.QS xã x
2 Nguyễn Thị Lành CC VP - TK xã x
3 Nguyễn Văn Nguyên CC ĐC - XD xã x
4 Nguyễn Thị Mai CC VH- XH xã x
5 Nguyễn Mạnh Cường CC VP-TK xã x
6 Nguyễn Thị Huyền CC TC - KT xã x
7 Lê Quang Vịnh CC VH - XH xã x

8 Trịnh Xuân Luyến Hợp đồng Địa 
chính - GTTL x

9 Nguyễn Văn Trung Hợp đồng Tư 
pháp - hộ tịch x

Tổng 6 2 1
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