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   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:                /QĐ-DALN-TCHC Hà Nội, ngày      tháng  11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức  

và người lao động thuộc Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp 

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP 

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp; Quyết định số 1055/QĐ-BNN-TCCB ngày 

26/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Quyết định số 109/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009; 

Căn cứ Văn bản số 7685/BNN-TCCB ngày 05/11/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng 

hàng năm; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại 

chất lượng viên chức và người lao động thuộc Ban quản lý các dự án Lâm 

nghiệp. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Lãnh đạo ban, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các dự án  

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

     - Vụ Tổ chức cán bộ (để b/cáo); 

        - Website; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

Q. TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đỗ Quang Tùng       
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