
 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo  

UBND thành phố năm 2022 

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 
 

 

1. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố.  

2. Phát biểu, triển khai chương trình, nội dung làm việc của Hội nghị; 

Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, 

cá nhân lãnh đạo quản lý: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố.  

3. Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo: 

4. Nội dung Kiểm điểm: 
 

Phần thứ nhất: 

KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ 
 

1. Thông qua Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND 

thành phố năm 2022: Lãnh đạo UBND thành phố 

2. Thành viên dự họp thảo luận đóng góp ý kiến với Dự thảo báo cáo 

3. Tiếp thu ý kiến đóng góp và kết luận: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố. 

 

Phần thứ hai 

KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ 
 

1. Kiểm điểm đối với đồng chí Chủ tịch UBND thành phố: Đ/c Đặng Quốc 

Minh: Phó Chủ tịch UBND thành phố điều hành. 

1.1. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trình bày bản kiểm điểm cá nhân 

năm 2022. 

1.2. Thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến. 

1.3. Tổng hợp, kết luận các ý kiến đóng góp: Đ/c Đặng Quốc Minh. 

1.4. Đ.c Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp. 

 

2.  Lần lượt kiểm điểm đối với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố 

(đ/c Đặng Quốc Minh, đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân, đ/c Dương Công Dũng): Đ/c Chủ 

tịch UBND thành phố điều hành. 

2.1. Cá nhân các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày bản kiểm 

điểm cá nhân năm 2022. 

2.2. Thành viên dự họp tham gia đóng góp ý kiến. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 



 

 

 

 

2.3. Tổng hợp, kết luận các ý kiến đóng góp: Đ.c Chủ tịch UBND thành phố. 

2.4. Các đ/c Phó chủ tịch phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp. 

 

3. Bỏ phiếu đề xuất mức đánh giá xếp loại chất lượng đối với cá nhân các 

đồng chí lãnh đạo UBND thành phố: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố điều hành 

3.1. Bầu Ban Kiểm phiếu:  + Dự kiến số lượng: 03 đồng chí. 

 + Nhân sự:   

-  Đ/c Vi Văn Ba, Trưởng phòng Tư pháp TP - Trưởng ban 

- Đ/c Hồ Thị Tố Uyên, Chánh Thanh tra TP - Ủy viên. 

- Đ/c Trần Lệnh Trưởng, Trưởng phòng VH-TT TP. - Ủy viên. 

3.2. Ban Kiểm phiếu làm việc. 

3.3. Thông báo kết quả kiểm phiếu. 

 

4. Trưởng đoàn và các thành viên đoàn công tác phát biểu: 

5. Kết luận hội nghị: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố. 

              _____________________________________ 
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