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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng  

công chức, viên chức năm 2020 

 

 

Căn cứ Điều 18, Điều 19 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; Quyết 

định 1159/QĐ-SYT ngày 30/11/2020 của Sở Y tế về Ban hành Quy chế đánh giá, 

xếp loại chất lượng công chức, viên chức ngành Y tế. 

Trên cơ sở nhận xét đánh giá, xếp loại của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở. Ngày 14/12/2020 Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp 

loại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Y tế năm 2020 theo quy định. 

Kết quả cụ thể như sau (có danh sách kèm theo). 

Sở Y tế thông báo kết quả đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc biết 

và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng chức năng thuộc sở; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Mai Xuân Hải 
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