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VA’triển khai nhẹm xét, đảnh giá
đối với người thcm gia Đe án 1618
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Ban Thường vụ các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
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Thực hiện Quyết định số 1618-QĐ/TU ngày 27/02/2015 của Ban Thưòng vụ
inh uỷ “phê duyệt Đe án tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã ” và Thông báo số
02-TB/BCĐ ngày 01/8/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án 1618 “về kết luận kết quả sơ
kết 02 năm thực hiện Đe án tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã ”, để thực hiện
tốt công tác nhận xét, đánh giá đối với người tham gia Đe án 1618, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy thực hiện một số
nội dung sau:
1. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Đảng ủy xã, phường, thị trấn thực hiện
việc đánh giá, xếp loại hằng năm đối với người tham gia Đề án 1618 đảm bảo đúng
quy định. Sau khi có kết luận đánh giá của Đảng ủy xã, phường, thị trấn đối với
người tham gia Đề án 1618, tổng hợp kết quả gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy chậm nhất
vào ngày 31/01 của năm sau để theo dõi, quản lý.
2. Tổng hợp kết quả đánh giá năm 2016, 2017 (theo mẫu đỉnh kèm) của người
^
tham gia Đề án 1618 từ Đảng ủy xã, phường, thị trấn, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy
rhís [ trước ngày 30/4/2018 để theo dõi, quản lý.
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Căn cứ Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ
triển khai thực hiện./<q^
Nơi nhân:
- Như trên,
- Trưởng ban (B/c)
- BTC các huyện, thị, thành uỷ,
- Phòng TC-CB,
- Lưu VPBan.
cv nhận xét đánh giá ĐA 1618 4.2018
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