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

 SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

 Số:         /KH-STC  Tây Ninh, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021 
  

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 31/7/2017 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen Thưởng và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi 

bỏ Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh 

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

Ninh và Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về bãi 

bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính Tây Ninh; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 

18/6/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành 

kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của 

UBND tỉnh về Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 5 Điều 2, Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-STC ngày 30/11/2020 của Giám đốc Sở Tài 

chính Tây Ninh ban hành Quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính; 

 Nhằm duy trì và phát huy hơn nữa phong trào thi đua lập thành tích của từng 

tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài chính. Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Sở 

nguyenthithuy
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Tài chính đề nghị các tập thể, cá nhân thuộc sở hăng hái đăng ký thi đua lập thành 

tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 theo nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự năng động, sức sáng tạo, ý chí hành động, 

nỗ lực bứt phá, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao năm 

2021 của Sở Tài chính. 

- Tạo môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ công chức, người lao động 

tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, 

kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, 

nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo 

điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, 

đa dạng, phù hợp, có hiệu quả gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng 

phòng và tương đương thuộc Sở, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ 

chức thực hiện. 

- Phong trào thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm; nội dung thiết thực, với 

các tiêu chí cụ thể, rõ ràng; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua 

thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. 

- Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen 

thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; quan tâm khen 

thưởng hợp lý đối với công chức, người lao động. 

II. NỘI DUNG 

1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Tài 

chính. 

2. Tổ chức phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị; Thực hiện có hiệu quả hơn Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. 

3. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; Thực hiện có 
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hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 

đoạn 2021-2025. 

4. Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến 

thức quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao được tỉnh tặng bằng khen, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

5. Thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, các Tổ công 

đoàn xuất sắc và các đoàn viên công đoàn xuất sắc; Phụ nữ thi đua “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà”; Tổ chức thực hiện tốt các phong trào nhân các ngày lễ lớn trong 

năm và các phong trào do cơ quan, công đoàn cấp trên phát động. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các giải pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua 

Tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; rà soát, hoàn thiện các văn bản về công 

tác thi đua, khen thưởng của Sở. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực 

thi pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao uy tín, chất lượng trong thực thi 

nhiệm vụ. 

Nâng cao trách nhiệm, vai trò định hướng chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, 

thủ trưởng cơ quan. 

Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và 

nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Qua các phong trào thi đua, lựa chọn 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng, biểu dương.  

Khen thưởng phải đảm bảo khách quan, công khai, kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích đột xuất, sáng kiến, sáng tạo; công chức và người lao động trực tiếp. 

Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ 

công tác cơ quan, có trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả. 

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng và vai trò tham mưu của bộ phận thường trực, công chức làm công tác 

thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả hoạt động của khối thi đua thuộc Sở. 

2. Trách nhiệm thực hiện 

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở 

Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tổ chức, chỉ đạo, 
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thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện 

Kế hoạch. 

Các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Sở, Lãnh đạo các phòng 

thuộc Sở có trách nhiệm: 

- Căn cứ Kế hoạch này và nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua đối với những tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và gửi kèm 

kết quả đăng ký danh hiệu thi đua về Văn phòng - bộ phận Thường trực Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Sở Tài chính theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và thực hiện tốt công tác sơ 

kết, tổng kết theo quy định.  

- Khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền tỉnh khen thưởng đối với các tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo quy định. 

- Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; 

theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế 

hoạch; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản 

ánh về Văn phòng - Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Tài chính để 

được hướng dẫn hoặc báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./.    

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc sở;     

- Lưu: VT, VP. 
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