
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 983 /SKHCN-VP 

Về việc đánh giá và phân loại công chức, 
viên chức, người lao động năm 2019 

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

 
Lạng Sơn, ngày  06 tháng 12 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 298/HD-SNV ngày 06/12/2019 của Sở Nội vụ về 
tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức 
cấp xã năm 2019. 

Do văn bản Hướng dẫn của Sở Nội vụ mới được ban hành, để việc đánh giá, 
phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 đảm bảo thời gian theo 
quy định. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị 
trực thuộc Sở: 

1. Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 
2019 theo Hướng dẫn số 298/HD-SNV ngày 06/12/2019 của Sở Nội vụ.  

2. Thẩm quyền đánh giá, phân loại: 

+ Giám đốc Sở đánh giá và phân loại công chức, người lao động Khối Văn 
phòng Sở; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở. 

+ Chi cục Trưởng Chi cục TĐC, Giám đốc Trung tâm ứng dụng, phát triển 
khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm đánh giá và phân loại 
công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý đồng thời chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về quyết định đánh giá và phân loại; 

3. Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động 
được đăng tải trên hệ thống I-Office :  

+ Đối với công chức; người lao động theo Phiếu đánh giá mẫu số 01 - 
Hướng dẫn số 298/HD-SNV ngày 06/12/2019. 

+ Đối với viên chức và người lao động theo Phiếu đánh giá mẫu số 02 - 
Hướng dẫn số 298/HD-SNV ngày 06/12/2019. 

+ Đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban và tương đương theo phiếu số 02 
Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

4. Kết quả đánh giá, phân loại và hồ sơ đề nghị đánh giá và phân loại công 
chức, viên chức đối với các chức danh thuộc diện Giám đốc Sở quyết định, đề 
nghị chuyển về Văn phòng Sở (gửi trực tiếp đồng chí Nguyễn Như Thủy - Chánh 
Văn phòng Sở) trước ngày 15/12/2019, gồm: 

+ Biên bản cuộc họp kiểm điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức 
năm 2019 của cơ quan, đơn vị; 

+ Phiếu đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động của 
từng cá nhân; 



+ Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý 

+ Tổng hợp kết quả phân loại công chức, viên chức năm 2019. 

+ Quyết định phân loại mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ công tác 
năm 2019 đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của 
đơn vị. 

5. Nội dung đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện theo quy chế 
thi đua khen thưởng của Sở KH&CN. Hồ sơ đề nghị gửi về Văn phòng Sở trước 
ngày 18/12/2019. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc về công tác đánh 
giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đề nghị phản ánh về đồng chí Nguyễn 
Như Thủy - Chánh Văn phòng; vướng mắc về công tác thi đua, khen thưởng đề 
nghị phản ánh về đồng chí Hoàng Thị Bích Giang - Công chức biệt phái - Văn 
phòng Sở để giải quyết. 

Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện và gửi về 
Văn phòng Sở đúng thời gian nêu trên./. 

 
 

 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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