TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 833-QĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 06 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại
cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý
------ Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa
XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa
XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh);
- Căn cứ Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về
khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp;
- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức và
cán bộ, công chức lãnh đạo;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí đánh giá, xếp
loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý” thuộc diện Ban
Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm:
1- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc
Tỉnh uỷ;
2- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn
đại biểu Quốc hội chuyên trách; Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
huyện, thị xã, thành phố;
3- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện, thị xã, thành phố;
4- Bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành uỷ và các đảng uỷ khối trực
thuộc Tỉnh uỷ;
5- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan: Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội,
Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;
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6- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh;
7- Trưởng ban, phó trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân tỉnh;
8- Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy
trưởng, Chính uỷ, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng
tỉnh;
9- Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan cấp tỉnh trực thuộc Trung ương đóng
trên địa bàn tỉnh;
10- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
11- Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh;
12- Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập Báo Bình Thuận; Giám đốc, Phó
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Thuận;
13- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị, Trường Cao đẳng
Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận;
14- Cấp trưởng, cấp phó các Hội quần chúng cấp tỉnh.
Điều 2. Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo,
quản lý ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để đánh giá, nhận xét, xếp
loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo định kỳ hàng năm, vào
giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ hoặc đột xuất trước khi lấy phiếu tín nhiệm.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1514-QĐ/TU, ngày
26/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh và các Hội
được Nhà nước giao biên chế; các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc
tỉnh có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương Đảng + Vụ III;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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