
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ ĐÔNG HÒA                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND         Đông Hòa, ngày      tháng 01  năm 2022 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền 
cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên;   

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thị xã tại Báo cáo số 03/BC-NV 
ngày 10/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021 đối với 05 
phường và 05 xã, kết quả như sau: 

1. Chính quyền cơ sở xếp loại Khá: 08 đơn vị, gồm: 

 - Xã Hòa Thành: 89 điểm; 

- Xã Hòa Tân Đông: 88 điểm; 

- Phường Hòa Vinh: 87 điểm; 

- Phường Hòa Hiệp Nam: 87 điểm; 

- Phường Hòa Xuân Tây: 82 điểm; 

- Phường Hòa Hiệp Trung: 82 điểm; 

- Xã Hòa Xuân Đông: 82 điểm; 

- Xã Hòa Xuân Nam: 82 điểm; 

2. Chính quyền cơ sở xếp loại Trung bình: 02 đơn vị, gồm: 

- Xã Hòa Tâm: 69 điểm. 

- Phường Hòa Hiệp Bắc: 67 điểm. 

 Điều 2. Xếp loại chính quyền cơ sở năm 2021 là kết quả đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ và là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng năm 2021 của các 
xã, phường; Trên cơ sở đánh giá, xếp loại để đề ra chủ trương, giải pháp củng 

cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ 
thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Thị ủy; 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- T/trực: Đảng ủy, HĐND các xã, phường; 
- Lưu: VT, NV(XDCQ). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tĩnh  
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