
 

 

  UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:         /TB-SNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

      

THÔNG BÁO 

Kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

và người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

 

 

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

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

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao 

Bằng; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao 

Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà 

nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-SNN, ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng về việc xếp loại chất lượng công 

chức, viên chức, người lao động năm 2022; 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng thông báo kết quả xếp loại chất 

lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2022 thuộc thẩm quyền 

đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cụ thể, như sau:  

1. Tổng số công chức, viên chức, người lao động được đánh giá, xếp loại: 

262 cá nhân.  

2. Kết quả đánh giá, xếp loại:  

-  Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 17 cá nhân; 

-  Hoàn thành Tốt nhiệm vụ: 196 cá nhân; 

-  Hoàn thành nhiệm vụ: 34 cá nhân; 

-  Không hoàn thành nhiệm vụ:15 cá nhân. 

(gửi kèm theo Danh sách cụ thể tại Quyết định số 888/QĐ-SNN ngày 

19/12/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT). 

3. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao 

động là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng 
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hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân 

chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng 

viên và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao 

động.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc triển khai nội dung Thông báo này đến công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc công khai1 kết 

quả xếp loại viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và thực hiện 

chế độ, chính sách đúng theo quy định.   

Trên đây là Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức và 

người lao động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;  
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;  

- Trang thông tin điện Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà  

 

                                           
1 Khuyến khích hình thức công khai trên môi trường điện tử.  
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