
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số: 480 /KL-XDLL 

V/v hướng dẫn đánh giá công chức 

hàng năm. 

Lâm Đồng,  ngày 09 tháng 10 năm 2020 

 

                Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn; 

- Các Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; 

- Các Hạt Kiểm lâm cấp huyện. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1523/SNN-TCCB ngày 06/10/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức 

hàng năm, 

 Chi cục Kiểm lâm triển khai đến các Phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR, Hạt Kiểm lâm trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Từ năm 2020 trở đi việc đánh giá, xếp loại công chức thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, người đứng đầu đơn vị sử dụng 

công chức ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại phù hợp với đặc thù đơn vị và 

không trái với các nội dung đã quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP. 

3. Thẩm quyền, thời điểm, quy trình, biểu mẫu, thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại công chức thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7941/UBND-TKCT 

ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đánh giá, xếp loại đối với cán 

bộ, công chức, viên chức. 

4. Chế độ báo cáo: 

Yêu cầu các phòng, Đội , Hạt Kiểm lâm trực thuộc nộp báo cáo và hồ sơ đánh 

giá công chức về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 25/11/2020, đồng thời gửi file 

mềm qua địa chỉ email: tcxdllkiemlam@gmail.com để tổng hợp, tổ chức họp xét 

và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.  

(Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ, Văn bản số 

7941/UBND-TKCT ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh và Văn bản số 1523/SNN-

TCCB ngày 06/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT được gửi kèm theo qua hôp̣ 

thư công vu ̣của các đơn vi)̣./.  

Nơi nhận:                                                                            CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                                                                                             

- Lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, XDLL.                                                
 

 

                                                                                                         Nguyễn Khang Thiên 
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