
 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 

TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

 

Số: 94/THPT 

V/v thông báo kết quả đánh giá, 

xếp loại tập thể, cá nhân  

năm học 2020– 2021. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bù Đốp, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: Các tổ chuyên môn và tổ hành chính. 

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

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

Căn cứ Công văn số 645/SGDĐT-VP ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Sở 

GD&ĐT Bình Phước về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao 

động; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-THPT ngày 05/10/2020 của trường THPT 

Thanh Hòa về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá, xếp loại viên chức và 

xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021; 

Căn cứ kết luận tại cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng ngày 03 tháng 6 

năm 2021 về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đơn vị của Hiệu trưởng nhà 

trường. Nay trường THPT Thanh Hòa thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể 

và cá nhân trực thuộc đơn vị, cụ thể như sau: 

1. Đối với tập thể trực thuộc đơn vị 

 

STT Tên tập thể Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chú 

1 Tổ Lịch sử -GDCD Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GK Sở GD-ĐT 

2 Tổ Ngữ văn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GK Sở GD-ĐT 

3 Tổ TD-QPAN Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GK Sở GD-ĐT 

4 Tổ Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Tổ Vật lí Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Tổ Sinh học Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Tổ Địa lí Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Tổ Tin học Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Tổ Tiếng Anh Hoàn thành nhiệm vụ  

10 Tổ Hóa học Hoàn thành nhiệm vụ  

11 Tổ Hành chính Hoàn thành nhiệm vụ  
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2. Đối với giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị 

 Tổng số giáo viên, nhân viên được đánh giá, xếp loại là 87 GV-NV (Có 

danh sách kèm theo), trong đó: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 37 GV-NV, chiếm tỉ lệ 42,5%. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 45 GV-NV, chiếm tỉ lệ 51.7%. 

- Hoàn thành nhiệm vụ: 04 GV- NV, chiếm tỉ lệ 4.6%. 

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 GV-NV, chiếm tỉ lệ 0,0%. 

- Không xếp loại: 01 GV-NV, chiếm tỉ lệ 1.1%. 

 Trường THPT Thanh Hòa yêu cầu các tập thể, cá nhân nhà trường trên cơ sở 

kết quả đánh giá, xếp loại năm học 2020-2021, tổ chức xây dựng kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác 

theo qui định trong năm học 2021 – 2022 và những năm học tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Phước; 

- Huyện ủy, UBND huyện Bù Đốp; 

- CB-GV-NV nhà trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Trương Thanh Bình 
 


