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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý  

Các trường: Mầm non, tiểu học và THCS năm học 2021-2022  

 
 

 

    

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; 
 

Căn cứ văn bản số 186/PGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về việc đề xuất đánh giá xếp loại viên chức quản lý năm học 2021-2022 theo Nghị 

định 90/2020/NĐ-CP; 

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ quản lý 

các trường: Mầm non, tiểu học và THCS năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện cụ thể 

như sau: 
 

 1. Bậc học mầm non: Tổng số cán bộ quản lý được đánh giá là 54 người, trong 

đó có 20 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 

2. Bậc học tiểu học: Tổng số cán bộ quản lý được đánh giá 37 người, trong đó 

có 15 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 22 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 

3. Bậc học THCS: Tổng số cán bộ quản lý được đánh giá 34 người, trong đó 

có 12 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 22 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Bậc học tiểu học và THCS: Tổng số cán bộ quản lý được đánh giá 03 

người, trong đó có 01 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 02 người hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

( Có danh sách kèm theo) 

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại đến từng 

cán bộ quản lý và công khai kết quả tại đơn vị. Sau 7 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo kết quả đánh giá, xếp loại nếu không nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại 

đề nghị các đơn vị phản hồi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) để xem 

xét, giải quyết./. 
 

  Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường mầm non, tiểu học và THCS; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV; 

  TT_NV (60). 
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Đặng Thái Sơn  
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