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QUYẾT ĐỊNH  

Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

đối với viên chức và người lao động năm học 2020-2021 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG 

 

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

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 20/8/2020; Công văn số 1328/SGDĐT-TCCB ngày 10/9/2020 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; 

Căn cứ Hướng dẫn số 655/ SGDĐT-TCCB-CTTT ngày 17/5/2021 của Giám đốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo V/v đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao 

động năm học 2020-2021 

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBGVNV và bản tự đánh giá phân 

loại viên chức cuối năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-

2021đối với 63 (sáu mươi ba) viên chức và người lao động của trường THPT Hai Bà 

Trưng (có danh sách kèm theo), trong đó: 

1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ     18 người 

2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ      42 người  

3) Hoàn thành nhiệm vụ       03 người  

4) Không hoàn thành nhiệm vụ     0 người  

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 

Điều 3:  Trưởng các đoàn thể, tổ chuyên môn và các viên chức, người lao động có 

tên tại điều 1 thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:                          HIỆU TRƯỞNG 

-Như điều 3. 

-Lưu văn thư. 

- Hồ sơ CBVC.                             

 

 

 LÊ VĂN THỌ 
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