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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 
và người lao động năm 2021 

 

 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy 

định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quy chế số 01/QC/BCSĐ ngày 13/12/2019 của Ban Cán sự Đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự 
đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;  

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-SNN ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại 
chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại chất lượn g công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-SNN ngày 02/12/2021 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh 

giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị; đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh 
đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao 

động thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao 

động năm 2021 đối với 52 công chức, viên chức và người lao động công tác tại các 

phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; các cơ quan, đơn vị trực  thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT, như sau: 

- Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  09 người; 

- Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ:  41 người; 

- Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ:   03 người; 

- Không thực hiện đánh giá, xếp loại:   01 người (chưa đủ 06 tháng công tác);  

 (Có danh sách cụ thể kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Chánh văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các 

phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Như Điều 2 (Thực hiện); 
- Lưu VT, TCCB.  

 

 
 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Việt 
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