
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /QĐ-SVHTTDL Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng  

công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và hợp đồng lao động  

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG  

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

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

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Công văn số 2651/SNV-CCVCĐT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của 

Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; chính quyền cơ sở; 

Căn cứ Biên bản họp đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

lãnh đạo quản lý và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 

chức lãnh đạo quản lý và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP cho 55 cá nhân như sau: 

1. Khối quản lý Nhà nước: 37 cá nhân (trong đó có 02 viên chức biệt phái; 

04 HĐ 68/2000/NĐ-CP và HĐ 161/2018/NĐ-CP). 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 16 cá nhân (14 công chức và 02 viên chức biệt 

phái). 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 21 cá nhân. 

2. Viên chức lãnh đạo quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 18 cá 

nhân. 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 cá nhân. 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 14 cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo). 

https://daihoctantrao.edu.vn/media/files/Phan-lo%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-2017.xls
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Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Thủ 

trưởng các phòng, đơn vị liên quan và các nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                 
- Như Điều 2 (để thi hành); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT; TCPC.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Sầm Việt An 
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