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       SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                 

 Số:             /BC-STC  Tây Ninh, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

và phương hướng thi đua năm 2021 

 

 Thực hiện Công văn số 11946/BTC-TĐKT ngày 02/10/2018 của Bộ tài 

chính về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng, khen thưởng chuyên đề 

đối với các Sở Tài chính. 

Sở Tài chính Tây Ninh báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

và phương hướng thi đua năm 2021 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

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 năm 2020, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, cụ thể: 

- Tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước như sau:  

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn là 10.125,5 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán, 

tăng 5,4% cùng kỳ; Nếu không kể khoản thu tiền bán vốn nhà nước tại các 

doanh nghiệp do Bộ Tài chính hoàn trả 307,4 tỷ đồng thì thực hiện năm 2020 là 

9.818,1 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán, tăng 2,2% cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa 

9.036,3 tỷ đồng, đạt 97,7% so với dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ; Thu xuất 

nhập khẩu 1.089,2 tỷ đồng, đạt 145,2% so dự toán, giảm 28,8% so cùng kỳ.  

+ Tổng chi NSĐP là 10.630,4 tỷ đồng, đạt 95,6% dự toán, tăng 12,5% so 

với cùng kỳ, trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 9.505,3 tỷ đồng, đạt 

93,4% so dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ; Chi Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

1.125,1 tỷ đồng, đạt 118,7% so dự toán, giảm 6% so cùng kỳ. 

- 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;… 
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- 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. 

- 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. 

- Công tác thanh tra: 

+ Tham mưu UBND tỉnh các nội dung sau: báo cáo kết quả thực hiện kiến 

nghị của Thanh tra Bộ Tài chính niên độ ngân sách 2017; Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến pháp luuật về THTK, CLP 2020 của tỉnh; Kế hoạch công tác 

kiểm tra THTK, CLP năm 2020 của tỉnh; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kết 

luận của KTNN đối với NSNN năm 2018 tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 

2635/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về thành lập Đoàn thanh tra tài chính tại 

Công ty Cổ phần Bóng đá tỉnh Tây Ninh và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh 

tra theo quyết định này; Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về 

thành lập Đoàn kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 

trên địa bàn tỉnh;  dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính đối với báo cáo quyết toán NSNN các 

năm trước (từ năm 2013 đến năm 2017) và năm 2018 của tỉnh Tây Ninh;… 

+ Những lĩnh vực kiểm tra, thanh tra chủ yếu: Kiểm tra việc chấp hành 

quy định của Nhà nước về giá hàng hóa, dịch vụ; Công tác quản lý tài chính, kế 

toán cơ quan hành chính, các dự án lập quy hoạch phân khu, xây dựng xã nông 

thôn mới. 

* Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 04 tổ chức. Nội dung các vi phạm chủ yếu 

phát hiện qua thanh tra: quản lý, sử dụng kinh phí vi phạm quy định Luật ngân 

sách; vi phạm tiêu chuẩn, định mức và chế độ tài chính nhà nước quy định. 

* Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 01 

quyết định số 01/QĐ-XPVPHC số tiền xử phạt vi phạm: 84,6 triệu đồng (phạt 

tiền và khắc phục hậu quả). 

+ Đôn đốc thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với ngân 

sách tỉnh niên độ 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016 và 2018 của tỉnh 

Tây Ninh. 

- Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP): tham mưu 

UBND tỉnh và ban hành một số văn bản có liên quan đến công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí để triển khai thực hiện tốt công tác THTK, CLP năm 2020. 

 II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

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 
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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 thực hiện 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” 

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 
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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. 

Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức phát động phong trào thi 

đua, ký kết giao ước thi đua và bình xét công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi 

đua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2020. 

Sở Tài chính đã thành lập Hội đồng xét sáng kiến và Hội đồng đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của sáng kiến và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo 

quy định, cụ thể: 

- Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở có nhiệm vụ xét, báo cáo kết 

quả trình Giám đốc công nhận sáng kiến trong công tác của công chức, người 

lao động thuộc Sở.  

- Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến có nhiệm vụ giúp 

người đứng đầu công nhận mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến đã được Hội 

đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở đã xét và báo cáo Giám đốc về mức độ 

ảnh hưởng của sáng kiến để làm cơ sở công nhận sáng kiến của công chức, 

người lao động thuộc Sở. 

- Trong năm 2020, có 12 sáng kiến kinh nghiệm của công chức thuộc Sở 

được Giám đốc ra Quyết định công nhận.  

Về hoạt động của Hội đồng xét thi đua, khen thưởng: Trong nhiều năm 

qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đối với công tác thi đua, khen 

thưởng, Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở, trong đó công chức phụ trách công 

tác thi đua, khen thưởng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Cấp ủy đảng, 

chính quyền tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. 

Hội Hội đồng Thi đua, khen thưởng thường xuyên được rà soát, kiện toàn 

nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng kịp thời xét bình chọn những 

cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để đề nghị Sở, 

UBND tỉnh và bộ, ngành Trung ương xét khen thưởng hoặc trình Thủ tướng 

Chính phủ xét khen thưởng theo quy định.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG THI ĐUA NĂM 2021 

Tổng số Công chức, người lao động Sở Tài chính: 59 người (Nữ: 34 

người). 

Nội dung đăng ký thi đua tập thể, cá nhân năm 2021, như sau: 

- Cờ thi đua của Bộ tài chính: Tập thể Sở Tài chính. 

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính. 
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+ Về tập thể: Tập thể Sở Tài chính và 06 tập thể thuộc Sở (06 phòng và 

tương đương thuộc Sở). 

+ Về cá nhân: Căn cứ vào thành tích đạt được trong năm để trình Bộ Tài 

chính xét tặng theo quy định. 

Trên đây là báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương 

hướng thi đua năm 2021 của Sở Tài chính./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Bộ Tài chính;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Vụ TĐKT; 

- Lưu VT, VP. 
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