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THÔNG BÁO 
Kết quả điều chỉnh mức đánh giá, xếp loại  chất lượng đối với  

viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2021     

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 quy định về 

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

Căn cứ Quy định số 11-/QĐi/TU  ngày 09/11/2018 của Ban Thường vụ  tỉnh 
ủy Phú Yên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập 

thể, cá nhân trong hệ thống chính trị ở tỉnh;  Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 
12/11/2019 của Ban Thường vụ  tỉnh  ủy Phú Yên về 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 Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Phú Yên về  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 
viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021;  Công văn số  

192-CV/TU  ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, V/v kiểm điểm, đánh 
giá, xếp loại  tập thể, cá nhân năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 34/2021/UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động 

-Thương binh và Xã hội;   Hướng dẫn số 07/HD-SLĐTBXH ngày 12/11/2021 của 
Giám đốc  Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc kiểm điểm đánh giá, xếp 

loại chất lượng tập thể, công chức, viên chức và  lao động hợp đồng năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/UBKTHU ngày 23/11/2021 của Ủy ban kiểm 

tra huyện ủy Sơn Hòa V/v thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Thu Tâm, Bí thưu 
chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên bằng hình 
thức Cảnh cáo;  

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày  17/11/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Sở  và 
của tập thể Lãnh đạo Sở về việc điều chỉnh kết quả đánh giá,  xếp loại chất lượng  

năm 2021 đối  với viên chức bị thi hành kỷ luật; 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả điều chỉnh mức  xếp 

loại chất lượng  đối với  viên chức  giữ chức vụ lãnh đạo quản lý Trường trung cấp 
nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên,  cụ thể  như sau: 

-Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thanh 
niên dân tộc Phú Yên- xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 
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 - Giao trưởng Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú 

Yên thông báo kết quả điều chỉnh  đánh giá, xếp loại  mức chất lượng năm 2021  

đến toàn thể viên chức, lao động hợp đồng  thuộc đơn vị mình quản lý.  

-Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở, địa chỉ: 

soldtbxh.phuyen.gov.vn  tại mục Thông báo và được niêm yết công khai tại trụ sở 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

-Thời gian niêm yết: 07 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo này). Trong 

thời gian niêm yết, nếu tập thể,  cá nhân liên quan  có ý kiến phản ánh, thắc mắc về 

kết quả điều chỉnh đánh giá, mức xếp loại nêu trên; đề nghị phản ánh về Sở  (qua 

Văn phòng  Sở) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xử lý theo quy định. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kết  đến toàn thể công chức,  

viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở  biết, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                  KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các phòng thuộc Sở,  đơn vị  

trực thuộc Sở (t/hiện); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT,VP. 

 

 

          Đinh Khắc Đô  
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