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QUYẾT ĐỊNH 

 Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo quản lý  

các đơn vị trường học năm học 2021 - 2022 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức và viên chức; 

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính Phủ về đánh 

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

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Biên bản  họp ngày 20/6/2022 của  Hội đồng đánh giá xếp loại thực 

hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo thuộc UBND 

huyện năm học 2021 - 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số: 107/TTr-PNV ngày   

24/6/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp loại chất lượng đối với 62 (Sáu mươi hai) tập thể lãnh đạo 

quản lý các đơn vị trường học năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:  

           - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 11 tập thể. 

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 48 tập thể. 

 - Hoàn thành nhiệm vụ: 03 tập thể. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 
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Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ 

huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT HU, HĐND huyện (BC); 

- Sở GD&ĐT huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, PNV. (VTNg) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Vi Nông Trường 

 


		2022-07-05T14:04:14+0700




