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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 151/SGDĐT-TCCB 

V/v thực hiện đánh giá, xếp loại kết 

quả thực hiện công tác dân vận chính 

quyền hằng năm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

 Hưng Yên, ngày  06  tháng  02  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các trường trung học phổ thông; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở GDĐT 

hướng dẫn các trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (sau 

đây gọi chung là các đơn vị) về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận 

chính quyền hằng năm như sau: 

1. Tiếp tục nghiêm túc tổ chức thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Sở 

GDĐT và các cơ quan có thẩm quyền về công tác dân vận. 

2. Hằng năm tự tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính 

quyền theo nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp, mức xếp loại và các vấn đề khác theo quy 

định tại Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên 

ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Gửi Bảng chấm điểm kèm tài liệu kiểm chứng của đơn vị theo mẫu kèm theo Quyết 

định số 02 nói trên về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/11. 

3. Thẩm quyền, trình tự, thời gian xét duyệt hằng năm 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở GDĐT chấm điểm 

các đơn vị; 

- Sở GDĐT ban hành quyết định xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận chính 

quyền của các đơn vị.  
 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để kịp 

thời xem xét và giải quyết. 

 
Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, Phòng TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 
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