
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 

 đối với cán bộ, viên chức Đài Phát thanh và Truvền hình tỉnh Ninh Thuận 

 

 

Căn cứ Quyết định số số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ Biên bản đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của Đài 

Phát thanh và Truvền hình tỉnh Ninh Thuận; 

Đài Phát thanh và Truvền hình tỉnh Ninh Thuận Báo cáo Sở Nội vụ tỉnh 

Ninh Thuận kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (HTNV) năm 2021 đối 

với cán bộ, viên chức của Đài như sau: 

I. Kết quả đánh giá mức độ HTNV của 79 cán bộ, viên chức 

Đài hiện có 81 CBVC, trong đó có 02 viên chức (trong biên chế) chưa đủ 

thời gian công tác (tuyển dụng tháng 6/2021) nên Đài không đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 đối với 02 viên chức này. 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 75 người, trong đó có 16/16 người giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 người.  

II. Kết quả đánh giá mức độ HTNV của 73 CBVC trong biên chế 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 69 người, trong đó có 16/16 người giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý.  

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 04 người.  

Trên đây là Báo cáo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 

2021 đối với cán bộ, viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận./. 
(Gửi kèm bảng đánh giá mức độ HTVN năm 2021 của CBVC) 

 

 

        UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

Số:          /BC-ĐPTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng  11  năm 2021 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc;  

- Lãnh đạo các phòng; 

- CBVC; 

- Lưu VT,TCHC. 

GIÁM ĐỐC 
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