
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 3984/SYT-TCCB 
 

V/v lấy ý kiến đánh giá, xếp loại 

chất lượng công chức năm 2021 

đối với Ban Giám đốc Sở Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 15 tháng 11  năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; 

- Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế. 

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 và thực hiện 

Công văn số 1262/UBND-TH ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. 

Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế di chuyển 

và tập trung đông người, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận xét, 

đánh giá bằng văn bản đối với Ban Giám đốc Sở Y tế để tổng hợp trình cấp 

thẩm quyền đánh giá, xếp loại công chức năm 2021 theo quy định (kèm theo các 

phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức năm 2021 của Ban Giám đốc Sở 

Y tế). 

Văn bản nhận xét, đánh giá gửi về Sở Y tế (thông qua phòng Tổ chức cán 

bộ) trước ngày 19 tháng 11 năm 2021. 

Sau thời gian quy định, nếu Sở Y tế chưa nhận được văn bản nhận xét, 

đánh giá, xem như Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thống nhất với nội dung 

tự nhật xét, xếp loại chất lượng của Ban Giám đốc Sở Y tế. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiêm túc thực hiện 

đúng thời gian nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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