
 UBND TỈNH TÂY NINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:            /BC-STC Tây Ninh, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

  

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-KTMTH ngày 08/4/2020 của Khối thi 

đua Tham mưu - Tổng hợp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khối Thi 

đua Tham mưu - Tổng hợp. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu 

năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

Sở Tài chính thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nội dung có liên quan 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đến toàn thể công chức, người lao động 

thuộc Sở, gồm: Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐ ngày 16/01/2020 của Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng tỉnh Tây Ninh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế 

hoạch số 01/KH-B.ATGT ngày 14/01/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh 

Tây Ninh về triển khai thự chiện Năm An toàn giao thông 2020; Công văn số 

199/UBND-NCPC ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc nâng cao 

chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 

13/02/2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông năm 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/01/2020 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào 

mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 

25/02/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế hoạch số 

399/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về phát động Phong trào thi 

đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020; Kế hoạch số 275/KH-UBND 

ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng 

năm 2020; Chương trình số 40/CTr-HĐTĐ ngày 10/3/2020 của Hội đồng Thi 

đua, khen thưởng về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình 

tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

24/3/2020 của UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham 

gia phòng, chống dịch Covid-19", gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an 

sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 

30/3/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện “Năm Dân vận khéo” 
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2020; Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc phát 

động thi đua xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2020 - 2025. 

Việc phát động phong trào thi đua năm 2020 được triển khai đến toàn thể 

công chức, người lao động thuộc Sở tại Hội nghị cán bộ, công chức Sở Tài 

chính tổ chức vào tháng 12/2019. Theo đó, công chức, người lao động thuộc Sở 

đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020; đồng thời, cam kết thực hiện các quy định 

năm 2020 do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động. 

Ngoài ra, một số phong trào thi đua do địa phương phát động từ đầu năm 

đến nay đã được Lãnh đạo Sở triển khai đến toàn thể công chức, người lao động 

thuộc Sở bằng những kế hoạch cụ thể để làm căn cứ thực hiện, gồm: Kế hoạch 

số 08/KH-STC ngày 04/02/2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; Kế 

hoạch số 07/KH-STC ngày 03/02/2020 về triển khai thực hiện Năm An toàn 

giao thông 2020; Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 24/02/2020 về phát động phong 

trào thi đua đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2020; Kế hoạch số 20/KH-

STC ngày 03/3/2020 về phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V; Kế hoạch số 24/KH-STC ngày 09/3/2020 về phát 

động Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2020; Kế 

hoạch số 22/KH-STC ngày 06/3/2020 về phát động thi đua chuyên đề thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế 

hoạch số 29/KH-STC ngày 16/3/2020 về tuyên truyền các phong trào thi đua 

yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2020; ; Kế 

hoạch số 36/KH-STC ngày 15/4/2020 về phát động thi đua thực hiện “Năm Dân 

vận khéo” 2020; Kế hoạch số 39/KH-STC ngày 14/5/2020 về phát động thi đua 

xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 

2025. 

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các phong trào theo chỉ đạo của cấp có 

thẩm quyền, gồm: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Phong trào thi đua 

“Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2020; Phong 

trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 

sau” đến năm 2020; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 

phát triển”; Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổng kết công tác thi đua, 

khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua 

giữa các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.  

Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn các nội dung có liên quan 

đến lĩnh vực tài chính trong công tác thi đua, khen thưởng của phòng Tài chính - 

Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố hàng năm (đã ban hành Công văn số 

1657/STC-VP ngày 02/6/2020 gửi phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị 

xã, thành phố). 
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Công đoàn phối hợp với cơ quan vận động công chức, người lao động 

đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động, 

gồm: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2020; Phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Nhìn chung, trong 06 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các 

nội dung, chỉ tiêu của khối thi đua, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của 

đơn vị. Kịp thời thực hiện báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công 

tác khen thưởng 5 năm (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, 

khen thưởng giai đoạn (2020-2025) theo chỉ đạo của cấp trên; giới thiệu gương 

điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và cử nhân sự tham dự Đại hội thi đua 

yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V. Bên cạnh đó, với vai trò Khối phó của Khối 

thi đua Tham mưu - tổng hợp, Sở Tài chính đã tích cực phối hợp Khối trưởng 

trong việc góp ý dự thảo Kế hoạch và quy chế hoạt động năm 2020 của Khối. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu 

nước do địa phương phát động, Sở Tài chính chủ động bám sát nhiệm vụ chính 

trị do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính giao, phấn đấu thực hiện kịp 

thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh 

vực công tác của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020, đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: 

- Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi NSNN 5 tháng đầu năm 2020:  

Tổng thu NSNN trên địa bàn là 4.514,9 tỷ đồng, đạt 45,1% dự toán, tăng 1,2% 

so cùng kỳ, bao gồm: Thu nội địa 4.188,1 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập 

khẩu 326,8 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 4.139,1 tỷ đồng, đạt 

37,2% dự toán, tăng 25,2% so cùng kỳ, bao gồm: Chi cân đối ngân sách địa 

phương 3.501,2 tỷ đồng; Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 637,8 tỷ đồng. 

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2020 về bãi bỏ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng giá tính lệ 

phí trước bạ đối với Xe máy điện; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định công bố công khai 

quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Tây Ninh; Quyết định Sửa đổi, bổ sung 

chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 

2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

- Thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; công tác thanh 

tra, kiểm tra tài chính theo kế hoạch; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế toán, 

tài chính; Công tác theo dõi, đôn đốc xử lý kiến nghị thanh tra, kiểm toán nhà 

nước và thanh tra của Sở Tài chính. 
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- Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2019 sang năm 

2020; Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán ngân sách, lập và gửi báo cáo quyết 

toán ngân sách hàng năm; hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

3. Đánh giá chung 

3.1. Mặt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác thi đua khen thưởng đã có bước 

chuyển biến tích cực đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong 

toàn cơ quan nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chính trị được giao. 

Công chức, người lao động thuộc Sở tích cực hưởng ứng, tham gia các 

phong trào do cơ quan phát động đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi góp phần 

vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan. 

Văn phòng thường trực Hội đồng xét Thi đua, khen thưởng Sở Tài chính 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; thường xuyên tham mưu Lãnh đạo 

Sở thực hiện kịp thời, hiệu quả những nội dung có liên quan đến công tác thi 

đua, khen thưởng của cơ quan và giải đáp những vướng mắc của công chức, 

người lao động về chế độ, chính sách trong công tác thi đua, khen thưởng của 

đơn vị. 

3.2 Mặt chưa được, nguyên nhân, giải pháp khắc phục 

* Mặt chưa được 

Phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực, tuy nhiên do bị chi phối 

bởi công tác chuyên môn, tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và 

thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 nên việc tổ chức các hoạt động có liên quan đến việc hưởng ứng 

phong trào thi đua do địa phương phát động còn hạn chế. 

* Nguyên nhân 

Công chức làm công tác thi đua, khen thưởng là kiêm nhiệm, công tác 

chuyên môn nhiều do đó việc tham mưu thi đua, khen thưởng đôi lúc còn gặp 

khó khăn.  

* Giải pháp khắc phục 

Thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, hướng 

dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương, địa phương để kịp thời tham 

mưu, đề xuất trong công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan nhằm đảm bảo 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 
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Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về thi đua yêu 

nước, những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng. 

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Quyết định 

số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành những giải 

pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2020; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020 và Quyết định 

số 605/QĐ-STC ngày 18/12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về ban hành 

Chương trình công tác năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: Tây Ninh chung 

sức xây dựng nông thôn mới; Tây Ninh chung tay vì người nghèo - không để ai 

bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Đoàn kết, 

sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Cán bộ, 

công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 

2019 - 2025. 

Thường xuyên quan tâm đến việc cử công chức phụ trách công tác thi 

đua, khen thưởng của cơ quan tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về 

thi đua, khen thưởng do cơ quan chức năng tổ chức. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 

tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở 

Tài chính./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Khối TĐ TMTH;   
- HĐTĐKT tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Lưu: VT, VP. 
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