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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với 

các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 
 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh 
giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 
27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ  về việc đánh giá và phân loại cán 
bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1000-QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh 
đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 
kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên 
và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Căn cứ kết quả cuộc họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở, cá nhân Lãnh đạo Sở 
ngày 20/12/2019, 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ năm 2019, kết quả như sau: 

1. Ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. 

2. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. 



Điều 2. Chánh văn phòng Sở và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

 

  Nơi nhận: 
- Như điều 2 (th/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP . 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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