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.nhn xét, dánh gil can bQ nãm 2021
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Can c'Lr Quy dinh so 132-QD/TW ngày 08/3/2018 cüa BO ChInh trj khoá XII
v viOc kim dim và dánh giá, xp loai chAt h.rqng h&ng näm di vói tp th, cà
nhan trong ho thng chinh trj; Quy djnh sS 08-QDi/TU ngày 27/12/2018 cüa Ban
Thi.r&ng vu Tinh u32 v tiêu chI dánh giá, tiêu chuAn mirc chAt lucing dái vâi to
chftc, cá nhân trong he thng chInh trj; Huâng dn s 21-HD/BTCTW ngày
18/10/2019 cüa Ban T chüc Trung uang v kim dim, dánh giá, xp 1°a1 chAt
luccng hang nãm di vói th chfrc dãng, dàng viên và tp th, cá nhân can hO lanh
dao, quan 132 CáC cAp; Ngh djnh so 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cüa ChInh phà
v dánh giá, xp loai chAt lugng can bQ, cOng chüc, viên chüc,
Ban ThuOng vu Tinh u32 nMn xét, dánh giá dOi vói dông chI Phm TIn Xiêu,
Phó Giám dc Sâ Tài chInh, nEts sau:
1. Tin dim
- Co 1p trithng tii tithng chInk trj vUng yang, phAm chAt dao düc tat.
- Co tinh thn trách nhiOm cao trong cOng viOc; phát huy trI tuO tp tha, tinli
thAn hap tác, tinng tro' giüp d dtrng chI, dang nghip cüng hoân thành nhiOm vv.
- Co näng lrc lãnh dao, diu hành; t chüc thçc hiOn nhiOm v dugc giao dam
bào tian dO, chAt luqng, hiOu qua.
- KhAc phçic tat nhUng han cha, khuyM diem näm 2020.
2. Han chê
- Vói vai trô là Chü tjch U5' ban nhân dan huyOn Châu Thành:
+ COng tác chi dao, diu hành, trin khai thrc hiOn nhiOm vi,t phông, chang
djch Covid-19 tai dja phuong cO viOc chtra hiOu qua.
+ Chua có giâi pháp hiOu qua trong viOc dAy nhanh ti&n d thvc hiOn mOt vâi
cong trInh, dv an, dAn dn ch3m tin d5.
+ Chua kiên quy& chAn chinh 1 1i lam viOc cüa mOt 5a ngành trçrc thuOc U32
ban nhân dan Huyn.
- Vói vai trO là PhO Giám dac Sà Tài chInh: Trong cOng tác tham muu d xuAt
Giám d6c So chi dao thuQc linE vyc phiri trách dôi inc chtsa sâu sat; thvc hiOn
nhiOm vi dir cc phân cong cO viOc con chm.
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3. Kt qua dánh giá, xp Ioi nàm 2021
Hoân thãnh Mt nhim vv.
Ban Thu&ng vi Tinh u5 thông báo kk qua nhn xét, dánh giá can b den
So Tài chInh vâ dng chi Phm Tan Xiéu biêt.
T/M BAN THIJTING VU
PHO BI THU

Nainhãn:
- Thi.x&ng trrc Tinh u5',
- Ban can sr dáng 1J ban nhân dan Tinh,
- Sà Tãi chmnh,
- Ban To chüc Tinh uS' (02 ban),
-S&Nivp,
- Dông chi Pham TAn Xi&u,
Lu'u Van phOng Tinh uS' + PTH (TL).
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