
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-TCCB 

V/v thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại chất lượng viên chức 

quản lý năm 2021 

Bình Định, ngày        tháng 12  năm 2021 

  

 Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn 

    

Thực hiện 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; 

Sở Y tế thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 

2021 đối với các viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Giám đốc 

Sở Y tế (có danh sách kèm theo). 

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thông báo kết quả 

đánh giá, xếp loại chất lượng cho viên chức được biết và thông báo công khai tại 

đơn vị (ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử). 

Trường hợp viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, xếp loại chất 

lượng thì đơn vị tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi về Sở Y tế trước ngày 

30/12/2021 để xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
 



2 

 

KẾT QUẢ 

Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 

đối với viên chức quản lý thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn  

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 
Xếp loại chất 

lượng 

1 Trần Quốc Việt Giám đốc 
Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

2 Phan Công Định Phó Giám đốc 
Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

3 Nguyễn Thị Gia Vy Phó Giám đốc 
Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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