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  Đắk Nông, ngày        

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, 

viên chức, người lao động; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

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 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh 

Đắk Nông, quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, 

viên chức tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Nông, quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối 

với cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại 

chất lượng đối với công chức, viên chức, người lao động; mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Đắk Nông. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                     
- Như điều 2; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng Sở; 

- Lưu:VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Lê Ngọc Quang 
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