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

 SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:            /HD-STC  Tây Ninh, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

Công tác khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng Chính quyền 

điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025 

 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-STC ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Giám 

đốc Sở Tài chính về việc ban hành Quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài 

chính; 

Căn cứ 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; 

Để việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua xây dựng Chính quyền 

điện tử của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025 đạt chất lượng và 

hiệu quả, Sở Tài chính ban hành hướng dẫn khen thưởng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Thực hiện đúng chủ đề thi đua: “Tập trung nguồn lực, phát huy sáng kiến, 

nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua xây dựng thành công Chính 

quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền 

điện tử giai đoạn 2020 - 2025 tại Sở Tài chính. 

Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến 

trên các lĩnh vực công tác nhất là trong khuyến khích công chức, người lao động 

tích cực trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, góp 

phần vào việc nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện phát triển Chính quyền điện tử hướng 

đến Chính quyền số, Chính quyền thông minh. 
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Việc bình xét, đề nghị khen thưởng phải căn cứ vào kết quả thực hiện 

phong trào thi đua, mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao; 

bảo đảm nguyên tắc chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời, bảo 

đảm tính tiêu biểu xuất sắc và đạt các tiêu chuẩn quy định theo Hướng dẫn này. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển 

hình tiên tiến sau khi được bình xét, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua 

cùng các gương điển hình tiên tiến. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng 

Tập thể, cá nhân công chức, người lao động làm việc tại Sở Tài chính. 

2. Hình thức khen thưởng 

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan. 

III. TIÊU CHUẨN 

Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan được tặng cho tập thể, cá nhân có thành 

tích nổi bật, xuất sắc trong sơ kết Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện 

tử giai đoạn 2020 - 2025, đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành xuất sắc các nội dung thi đua theo Kế hoạch số 39/KH-STC 

ngày 14/5/2020 của Sở Tài chính phát động Phong trào thi đua xây dựng Chính 

quyền điện tử của Sở Tài chính giai đoạn 2020 - 2025. 

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; duy trì, 

phát huy hiệu quả các phần mềm chuyên ngành đã triển khai và tăng cường ứng 

dụng các phần mềm mới được triển khai để phục vụ cho công tác nhằm nâng 

cao năng suất làm việc, hiện đại hóa nền hành chính. 

- Triển khai thực hiện tốt việc xử lý hồ sơ giao việc đúng theo quy trình xử 

lý văn bản của phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice. 

IV. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Tập thể, cá nhân các phòng gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng xét 

thi đua, khen thưởng Sở Tài chính (thông qua Văn phòng Sở Tài chính - Thường 

trực Hội đồng) để xem xét, tham mưu Lãnh đạo Sở khen thưởng thành tích tại 

Hội nghị Sơ kết vào năm 2023 và Hội nghị tổng kết vào năm 2025, gồm: 

- Bản thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Nội dung báo 

cáo nêu rõ thành tích tiêu biểu nổi bật của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm 

vụ chính trị và Phong trào thi đua xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2020 

- 2025, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn này. 

- Biên bản xét và đề nghị khen thưởng của phòng và tương đương thuộc 

Sở. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở có trách nhiệm triển khai 

Hướng dẫn này đến toàn thể công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. 

Văn phòng Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ sau: 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng và tương đương thuộc Sở thực hiện tốt 

Hướng dẫn này. 

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của cá nhân và tập thể các phòng 

thuộc Sở. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị sơ kết, Hội nghị tổng kết thực 

hiện phong trào thi đua, xây dựng Chính quyền điện tử giai đoạn 2020-2025. 

Trên đây là Hướng dẫn công tác khen thưởng trong phong trào thi đua xây 

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

2025, đề nghị các phòng thuộc Sở và tương đương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Ban TĐKT tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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