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Số: 1829 /SGDĐT-VP Bình Phước, ngày 16 tháng 06năm 2021 
V/v thông báo kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng viên chức quản lý các đơn vị 

trực thuộc năm học 2020-2021 

 

 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 
 

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

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

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ vào kết quả họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý các 

đơn vị trực thuộc năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 16/6/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức quản lý các đơn vị trực thuộc năm học 2020-2021 (có danh sách đính kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

các đơn vị trực thuộc trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm học 2020- 

2021, tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nâng cao 

hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý theo quy định trong năm học 2021- 

2022 và những năm học tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Cấp ủy huyện, thị xã, thành phố; 

- Cá nhân VCQL; 

- Lưu: VT, VP. 


