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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              
 
      Số: 2829/GDĐT-TC                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng  9 năm 2020 

 
 
  
 
 
 

      Kính gửi:  
             - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận, huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều 
cấp học có cấp THPT công lập; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX trực thuộc Sở; 
- Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc; 
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về 
đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 20 
tháng 8 năm 2020) (đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 7031/VP-VX ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 
(đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 3598/SNV-CCVC ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Sở Nội vụ về 
việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công 
chức, viên chức (đính kèm); 

Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến Hiệu trưởng, Thủ 
trưởng các đơn vị nội dung Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của 
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

Đề nghị Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định 
số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ trong cơ quan, đơn vị kể từ 
năm học 2020-2021./. 

       Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên (kèm các VB liên quan); 
- Ban Giám đốc;        (Đã ký) 
- Lưu: VT, TCCB.       

             
             
            Lê Hồng Sơn 
 
 
 

        

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 


