
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 32/2019/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày  25   tháng 11  năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc  

Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng 

người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong 

hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức 

Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quyết định số 

26-QĐi/TU ngày 21/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang quy định về 

việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 405/TTr-SNV ngày 

21/11/2019 về dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khác thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh; người đứng đầu các Hội cấp tỉnh được giao số lượng người làm việc và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;               
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;                                                     

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;                     

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban đảng, VP Tỉnh ủy; Báo Tuyên Quang; 

- Như Điều 3; 

- PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; Phòng TH-CB, VP. UBND tỉnh; 

- Trưởng phòng: NC, HC-TC; PTP NC;  

- Lưu: VT, NC (Thg).                                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huấn 
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