
 

THÔNG BÁO 

Về thời gian tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, 

 người lao động năm học 2020 - 2021 
 
 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐCĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CĐCĐ ngày 25 tháng 01 năm 2021 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế 

đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Hậu Giang. 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo đến lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc Trường về thời gian tổ chức đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021 như sau: 

1.  Các đơn vị tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người 

lao động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-CĐCĐ ngày 

25/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc 

ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.  

2. Các đơn vị căn cứ quy định tại Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại viên chức 

trước ngày 08/8/2021.  

3. Thời gian: Các đơn vị gửi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức và người lao động về Phòng Tổ chức - Hành chính hạn chót ngày 

10/8/2021. Hiệu trưởng tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và 

người lao động từ ngày 11 - 17/8/2021. 

4. Nơi nhận: cô Trịnh Diễm Phương chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành 

chính Email: tdphuong@hgcc.edu.vn, điện thoại: 0907.886.117. 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt tinh thần 

nội dung thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT. 
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Nguyễn Hữu Văn 

UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:              Hậu Giang, ngày       tháng     năm  
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