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THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2021

Thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2021 của các phòng 
quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kết quả cuộc họp đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2021 của 
tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công 
chức, viên chức năm 2021 đối với công chức, viên chức diện Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quản lý đến các phòng quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc sở để thông báo đến công chức, viên chức, người lao động được biết. (Có danh 
sách kèm theo)

Các đơn vị, cá nhân có ý kiến trao đổi, kiến nghị về kết quả đánh giá, phân loại 
đề nghị phản ánh về phòng Tổ chức – Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo sở xem 
xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:
- Các phòng QLNN thuộc sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT, TCPC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Trung
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