
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:  80 /SKHCN-KHTC 

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành 
tiêu chí đánh giá nhiệm vụ trọng tâm hằng 

năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  29 tháng 01  năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

Nhận được công văn số 91 /SNV-TCBC&TCPCP ngày 28/01/2019 của Sở 
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí đánh 
giá nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Để đảm bảo các tiêu chí xét sát với kết quả thực hiện thực tế và thuận lợi 
trong quá trình xét, phân loại, đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo tham mưu 
tính theo thang điểm 100. 

2. Xem xét bổ sung đầy đủ các điều kiện trong từng tiêu chí để đánh giá 

Ví dụ tiêu chí: a) Chất lượng tham mưu trình UBND tỉnh thực hiện nhiệm 
vụ trọng tâm được phê duyệt, thang điểm 20/100. 

- Ngoài 02 điều kiện:  

 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng, 
không phải trình nhiều lần: 15/100 điểm. 

 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chưa đảm bảo chất 
lượng, phải trình nhiều lần: 0/100 điểm. 

- Xem xét bổ sung điều kiện: 

 Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng, 
nhưng phải trình nhiều lần: 5/10 điểm. 

3.Xem xét phân chia thang điểm đều cho cả 5 tiêu chí (20 điểm/1 tiêu chí) 
để đảm bảo tính logic về kết quả thực hiện giữa các tiêu chí.  

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Nội vụ xem xét tổng hợp./. 

 
  Nơi nhân: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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