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THÔNG BÁO 
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động 

 Quý III năm 2021 (lần 1) 
 

 

         Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị 
 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 31/8/2020 của Chính phủ quy 

định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 27/4/2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại 

chất lượng viên chức và người lao động của Trường Đại học Tây Nguyên (Quyết 

định 876);  

Căn cứ kết luận cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người 

lao động (VC và NLĐ) ngày 12/11/2021, Hiệu trưởng thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng VC và NLĐ Quý III năm 2021 (lần 1), như sau: 

1. Kết quả đánh giá, xếp loại: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng VC 

và NLĐ Quý III năm 2021 lần 1 (có danh sách kèm theo), được đăng tải trên 

Website của Trường. 

2. Trách nhiệm thực hiện: 

- Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm rà soát, đối chiếu Kế hoạch nhiệm vụ 

đầu Quý III năm 2021 so với kết quả thực hiện để đánh giá, xếp loại chất lượng 

theo đúng tiêu chí của Quyết định 876; 

- Các phòng chức năng thẩm định minh chứng (nếu có) và phản hồi kết quả 

kiểm tra trực tiếp về cho các đơn vị và phòng TCCB; 

3. Ý kiến phản hồi: 

- Các ý kiến phản hồi về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng VC và NLĐ 

Quý III năm 2021 được giải quyết theo thẩm quyền quy định tại Điều 15 của Quyết 

định 876; 

- Trường hợp có kiến nghị/ý kiến khác hoặc thay đổi kết quả đánh giá, xếp 

loại chất lượng thì Trưởng/Phó trưởng phụ trách chung của đơn vị phản hồi bằng 

văn bản về phòng Tổ chức cán bộ trước 17 giờ ngày 22/11/2021 (gặp đ/c Tuyến). 

Nhận được Thông báo này yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai đến toàn 

thể VC và NLĐ được biết và thực hiện. 
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