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Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động của Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai năm 2021 

 

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 1159/QĐ-SYT ngày 30/11/2020 của Sở Y tế tỉnh 

Gia Lai về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 

chức ngành Y tế. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng công chức (gồm cấp phó của người đứng đầu, công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) và người lao động năm 2021 (kết quả đính 

kèm). 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông báo đến toàn thể 

công chức và người lao động được biết. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể 

từ ngày ra thông báo, trường hợp công chức hoặc người lao động không nhất trí 

với kết luận, đánh giá xếp loại chất lượng thì có quyền kiến nghị. Việc giải 

quyết kiến nghị do đồng chí Chi cục trưởng giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (báo cáo); 

- CC và NLĐ thuộc Chi cục; 

- Đăng website Chi cục; 

- Lưu: VT, NVTH; hồ sơ CC. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đang 

 

 

 

 

 

 



 

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC VÀ 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-CCATVSTP ngày     /    /2021 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 

Kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng của Chi cục 

trưởng đối với công chức, 

người lao động 

1 Đỗ Tấn Thạnh Phó Chi cục trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 

Trưởng phòng  

Công tác Thanh tra 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 
Nguyễn Thị Kim 

Chi 

Phó Trưởng phòng  

Công tác Thanh tra 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Phạm Thị Hảo 
Chuyên viên phòng  

Công tác Thanh tra 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 
Nguyễn Thị Thùy 

Vân 

Chuyên viên phòng  

Công tác Thanh tra 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 
Nguyễn Ngọc 

Thanh Trang 

Trưởng phòng  

Nghiệp vụ - Tổng hợp 

Hoàn thành xuất sắc  

nhiệm vụ 

7 
Phạm Thị Thái 

Hồng 

Chuyên viên phòng  

Công tác Thanh tra 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 
Nguyễn Thị Thúy 

Diễm 

Chuyên viên phòng  

Nghiệp vụ - Tổng hợp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Lê Vi Bình 
Chuyên viên phòng  

Nghiệp vụ - Tổng hợp 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 
Nguyễn Thị Thu 

Trâm 

Chuyên viên phòng  

Nghiệp vụ - Tổng hợp 

Không xếp loại công chức 

do tổng thời gian công tác 

trong năm là 5 tháng 7 ngày 

11 
Nguyễn Thị Cẩm 

Vân 
Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Tạ Việt Hy Lái xe Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-11-09T16:23:18+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Văn Đang<dangnv.syt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-11-09T16:28:04+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm<atvstp.syt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-11-09T16:28:05+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm<atvstp.syt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-11-09T16:28:05+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm<atvstp.syt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - MĐD: 000.00.00.H21 - Phone: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
	2021-11-09T16:28:06+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm<atvstp.syt@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




