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Số:  46 /SKHCN-VP 

Về việc gửi bổ sung hồ sơ kiểm điểm tập 
thể,  đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo  

quản lý năm 2018 

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

 
Lạng Sơn, ngày  15 tháng 01  năm 2019 

 
 

 
Kính gửi: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn 

 

ơ 

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ 
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.  

Sau khi tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, 
quản lý năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy hồ sơ, tài 
liệu  liên quan đến Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản 
lý năm 2018 của đơn vị. Tuy nhiên, các Bản nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2018 chưa 
đúng mẫu nhận xét kèm theo công văn số 1476-CV/BTCTU V/v nhận xét, đánh giá 
cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã điều chỉnh Bản nhận xét, đánh giá cán bộ năm 
2018 theo mẫu (Có 02 Bản nhận xét đánh giá cán bộ năm 2018 đối với 02 đồng chí 
lãnh đạo Sở kèm theo). 

Sở Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Ban tổ chức Tỉnh ủy./. 

 
 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP  

GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Hà 
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