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THÔNG BÁO 

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

động thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng 
 

 

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 Công văn số 1976/SNV-CCVC ngày 29/9/2020 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SGTVT ngày 10/11/2020 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Sóc Trăng. 

Sau khi xem xét đối chiếu việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng 

công chức, viên chức và người lao động. Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Sóc Trăng đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động 

năm 2020 như sau: 

1. Số công chức, viên chức và người lao động Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ: 27 công chức, viên chức và người lao động. 

2. Số công chức, viên chức và người lao động Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 

36 công chức, viên chức và người lao động. 

(Kèm phụ lục kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức 

và người lao động). 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất 

lượng công chức, viên chức và người lao động đến các Phòng, ban, đơn vị thuộc 

Sở được biết./. 

       

Nơi nhận :           GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Đảng ủy Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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