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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 

 và công chức, viên chức, người lao động năm 2020 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị; 

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

phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quy định số 26-QĐi/TU ngày 21/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ 

chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy 

chế số 14-QC/Tu ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá cán bộ 

lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;  

Căn cứ Quy chế số 01-QC/BCSĐ ngày 13/12/2019 của Ban Cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức Hội cấp tỉnh 

được giao số lượng người làm việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 19/11/2019 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy về thực hiện Quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 21/11/2019 của Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện Quy định của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; 



Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp quản lý Cán bộ, công chức; Quyết định số 

09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết 

định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-

UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định 161/QĐ-STTTT, ngày 13/12/2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định 162/QĐ-STTTT, ngày 03/12/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người 

lao động hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại tập thể và cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động tại cuộc họp cán bộ chủ chốt, tập thể lãnh đạo Sở ngày 
16/12/2020;  

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các phòng chuyên 

môn và  kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông năm 2020, như sau: 

 (Có danh sách đánh giá, xếp loại đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 
- Ban giám đốc; 

- Như Điều 2 (thi hành); 

- Trang thông tin điện tử sở; 

- Lưu VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 



DANH SÁCH 

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁC PHÒNG CHUYÊN 

MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STTTT ngày        /12/2020 của  

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: không  

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 07 cơ quan, đơn vị  

1 Văn phòng Sở  

2 Thanh tra Sở  

3 Phòng Kế hoạch – Tài chính  

4 Phòng Bưu chính, viễn thông  

5 Phòng Công nghệ thông tin  

6 Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản  

7 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  

III Hoàn thành nhiệm vụ: không  

IV Không hoàn thành nhiệm vụ: không  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, 

NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-STTTT ngày       /12/2020 của  

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

I Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

1 Lê Phương Đông 
Chuyên viên 

 Phòng kế hoạch – Tài chính  

2 Nguyễn Thị Phương Lan Chuyên viên phòng  Công nghệ thông tin   

3 Khổng Thị Phương Lan 
Trưởng phòng Kỹ thuật – Tổng hợp,Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông  

II Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1 Phạm Văn Chí Chánh Văn phòng  

2 Mã Thị Thanh Mai Phó Chánh Văn phòng  

3 Hà Minh Phượng Chuyên viên Văn phòng Sở  

4 Nguyễn Thanh Hoàng Lái xe Văn phòng sở  

5 Hà Thị Mẫn Cán sự Văn thư, Văn phòng sở  

6 Nguyễn Thị Phương Thúy Nhân viên phục vụ Văn phòng sở  

7 Nhữ Văn Khánh 
 Trưởng phòng 

 Thông tin-  Báo chí – Xuất bản 
 

8 Hoàng Thị Ngọc Diệp 
Chuyên viên 

 phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 
 

9 Nguyễn Thị Thùy Uyên 
Chuyên viên 

 phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 
 

10 Đặng Thị Thủy 
Chuyên viên 

 phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 
 

11 Hồ Thị Phương Lan Trưởng phòng Bưu chính, viễn thông  

12 Nông Thị Hải Yến Chuyên viên phòng Bưu chính, viễn thông  

13 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng Công nghệ thông tin  

14 Hoàng Danh Tuyên Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin   

15 Lê Phương Đông Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính  

16 Vũ Thị Bích Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính  



17 Trần Thị Thanh Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính  

18 Lương Quang Dũng  Thanh tra viên, Thanh tra sở  

19 Nguyễn Anh Sơn Thanh tra viên, Thanh tra sở  

20 Bùi Văn Thắng 
Giám đốc 

 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 

21 Lê Trung Dũng 
Phó Giám đốc 

 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 

22 Đinh Việt Hải 
Trưởng phòng 

 Thông tin điện tử - Trung tâm Công nghệ thông 
tin và Truyền thông 

 

23 Thèn Thị Hương 
Phó Trưởng phòng 

 Thông tin điện tử - Trung tâm Công nghệ thông 
tin và Truyền thông 

 

24 Trần Phú Phẩm 
Kỹ thuật viên 

  phòng Thông tin điện tử - Trung tâm Công nghệ 
thông tin và Truyền thông 

 

25 Hoàng Thùy Linh 
Kỹ sư phòng Kỹ thuật – Tổng hợp, Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 

 

26 Nguyễn Văn Hiệp 
Kỹ sư 

 Phòng Kỹ thuật –Tổng hợp, Trung tâm Công 
nghệ thông tin và Truyền thông 

 

27 Nguyễn Thị Ngoãn 
Kỹ sư 

 Phòng Kỹ thuật – Tổng hợp, Trung tâm Công 
nghệ thông tin và Truyền thông 

 

28 Quan Hương Hiền 
Kế toán 

 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
 

29 Phan Thị Thu Huyền 
Văn thư 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
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