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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận và thông báo kết quả  

đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật viên chức năm 2010; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 

chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 

nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam 

Định; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định han hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định; 

 Căn cứ đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của các 

đơn vị thuộc Sở và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể, cá nhân 

năm 2021 của Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 
   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối 

với các đơn vị trực thuộc Sở và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cá 

nhân là: Công chức Khối Văn phòng Sở, Chi cục trưởng các Chi cục, Lãnh đạo 

các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 như sau: 

1. Đối với tập thể: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 tập thể; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 07 tập thể. 

2. Đối với cá nhân: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 17 cá nhân; 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 37 cá nhân; 

 (Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2.  - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

 - Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Như điều 2; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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