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Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6

năm 2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thực hiện Công văn số 1569-CV/BTCTU ngày 09/6/2022 của Ban Tổ chức
Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày
08/10/2014 của Bộ Chính trị. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tổng kết việc
thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW như sau:
I. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW
1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện
Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị;
Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 10/11/2014 và Công văn số 786-CV/TU ngày
06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc lấy phiếu tín nhiệm đối
với thành viên lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể
chính trị - xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT đã nghiêm tổ chức triển khai và thực
hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Sở, thành phần dự lấy
phiếu là tập thể lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó phòng Sở;
trưởng, phó các tổ chức quần chúng của cơ quan Sở; cấp trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở.
2. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm (có Phụ lục gửi kèm theo).
II. Đánh giá chung
Phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng
cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ; việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện
định kỳ theo Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị, nhằm
giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để
phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ
quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
III. Tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết lựa chọn phương án lấy phiếu tín
nhiệm.
Căn cứ vào các tiêu chí theo nội dung lấy phiếu tín nhiệm, Tập thể lãnh đạo
đã thảo luận, thống nhất lựa chọn phương án lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: “tín
nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
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Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường
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PHỤ LỤC
KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO CẤP ỦY VÀ
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ
QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Công văn số

/SNNPTNT-TCCB, ngày
nghiệp và PTNT)

/6/2022 của Sở Nông

Kết quả phiếu tín nhiệm
Đối tượng lấy
phiếu

Tổng số cán bộ
được lấy phiếu

Lãnh đạo Sở
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Ghi chú

Có tỷ lệ phiếu
“tín nhiệm
cao” từ 50%
trở lên

Có tỷ lệ phiếu
“tín nhiệm cao”
và “tín nhiệm” từ
50% trở lên

Có tỷ lệ phiếu
“tín nhiệm
thấp” từ 50%
trở lên
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