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Can eli Quy dinh s 132-QD/TW ngày 08/3/20 18 cüa B ChInh tn khoá XII
v vic kim dim va dánh giá, xp ba1 chAt luqng h&ng näm di vol tp th, cá
nhan trong h th6ng chInh tr; Quy dinh so 08-QDi/TIJ ngày 27/12/2018 cüa Ban
Thir&ng vu Tinh u5r v tiêu chI dánh giá, tiêu chuAn mIre chAt hxçing dôi vOl tá
chlic, cá ni-ian trong he thng chInh trj; Hu&ng dn s 21-HD/BTCTW ngày
18/10/2019 cIra Ban T chIrc Trung wing v kim diem, dánh giá, 4 loai chat
hrcing h&ng nAm d'i vOl t chfrc dáng, dãng vién và tp th, cá nhân can b lãnh
dao, quán 132 CáC cAp; Nghj djnh s 90/2020/ND-CP ngây 13/8/2020 cüa Chinh phü
v dáI± giá, xp boai chAt hxqng can b, cong chlrc, vien chIrc.
Ban Thu&ng vçi Tinh u32 nhn xét, dánh giá di vOl d&ig chI Ngô Thj Ngçc Strong,
Phó Giám dc Sà Tãi chInh, nhu sau:
1. U'u dim
-

Co 1p truông tiz ti.thng chinh trj vUng yang, phAm chAt dao dIre t&.

Luôn nãng dQng, sang tao, quyt 1it trong lãnh dao, diu hãnh; có tinh
thAn hqp tác, doàn kt, h trçx dng chI, dng nghiêp d cüng nhau hoân thành
nhim vi,j chung.
-

Co nãng lire lãnh dao, diu hãnh; tA chIrc thuc hiên nhim vi di.rgc giao dam
báo tin do, chAt hzgng, hiêu qua.
-

-

Khc phiic tAt nh'~ng han chA, khuy& dim nãm 2020.

2. Han chê
-

Trong chi dao, di&u hânh mQt sA nhiêm vu duoc giao dôi lIre con chm.

Tham miru, trinh U32 ban nhân dan Tinh chAp thuân chuyn vOn u32 thác cho
Ngân hang ChInh sách xã hQi Chi nhánh tinh DAng Tháp thi.rc hin cho vay phát
trin mOt sA ngành hang nông nghip có tim nang trên dja bàn tinh DAng Tháp
(theo quy djnh cIra Nghj quyt sA: 138/201 7/NQ-FIDND) cOn han ch theo Thông
báo k& luân sA: 178/TBKTNN cIra Kim toán Nba mrOc.
-
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3. Kêt qua dánh giã, xp Ioi nãm 2021
Hoàn thành tat nhiêm vu.
Ban Thuông vii Tinh uS' thông báo k& qua nhn xét, dánh giã can b dn
S& Tài chInh va dang chI Ngô Thi Ng9c Sircxng bit.
Ncxi nhân:
- Thuäng tnrc Tinh uS',
- Ban can dAng U5' ban than dAn TinE,
- Sâ TAi chInh,
- Ban To chüc Tinh u5' (02 bàn),
- SâNôivi,
- Dng chI Ngô Thj Ngpc Sucmg,
- Ltru Van phOng Tinh uS' + PTH (TL).
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