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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị;  

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tháng 5/2022 

 

Căn cứ các Quyết định của Sở Nội vụ:  Số 410/QĐ-SNV ngày 25/12/2020 

ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, công 

chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên; số 512/QĐ-

SNV ngày 06/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp 

loại chất lượng đối với cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-SNV 

ngày 25/12/2020. 

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, trung 

tâm thuộc và trực thuộc Sở, Văn phòng Sở thông báo kết quả đánh giá, xếp loại 

đối với các phòng, ban, trung tâm, công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở tháng 5/2022, như sau: 

I. Đánh giá, xếp loại đối với đơn vị 

1.1. Các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): 08 đơn vị. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): 01 đơn vị. 

- Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): 0 đơn vị. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): 0 đơn vị. 

1.2. Các phòng thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): 01 đơn vị. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): 01 đơn vị. 

- Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): 0 đơn vị. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): 0 đơn vị. 

II. Đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức, người lao động 

Tổng số công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở: 78 người, trong 

đó: công chức, viên chức được đánh giá, xếp loại: 75 người; công chức viên 

chức không thực hiện đánh giá, xếp loại: 03 người (01 viên chức nghỉ thai sản; 

01 công chức dự bị; 01 công chức đang trong quá trình xem xét kỷ luật). 

Kết quả đánh giá, xếp loại, cụ thể như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A): 37 người. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B): 38 người. 



- Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): 0 người. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ (Loại D): 0 người. 

 (Có Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo) 

Kết quả đánh giá, xếp loại đối với đơn vị, công chức, viên chức và người 

lao động tháng 5/2022 là căn cứ để đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm 

vụ cả năm; đồng thời là cơ sở để các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở tiếp tục 

thực hiện việc đánh giá, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của 

từng công chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến 

độ, chất lượng, hiệu quả. 

Sở Nội vụ thông báo đến các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở để biết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở; 

- VP (lưu hồ sơ); 

- Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 
 

Phạm Thị Tuyết 
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