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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức 

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 426/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển 

khai, thực hiện Phong trào thi đua với những nội dung cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa việc triển khai các nội dung Phong trào thi đua “Tây Ninh chung 

sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh đến toàn thể công chức, người lao 

động trong cơ quan. Phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức, người lao động, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chủ trương xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả Phong trào thi 

đua, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của từng năm 

và cả giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; trong đó chú trọng việc cải thiện, nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động nội dung các 

văn bản: Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

X, Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị; Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan.  

Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 

2021 - 2025 phải trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, 

được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, với phương 

châm “phát huy nội lực là chính”; gắn Phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của 

công chức, người lao động trong cơ quan. 

nguyenthithuy
Typewriter
18



2 

 

 

 

Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng phải thực chất, khách quan, tạo 

động lực thúc đẩy Phong trào thi đua phát triển theo hướng tích cực, không chạy 

theo thành tích. 

II. Nội dung thực hiện 

Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, phong 

trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 

của tỉnh. 

Phối hợp với các đơn vị trong Khối Thi đua thực hiện có hiệu quả việc giúp 

đỡ, đỡ đầu các xã trong xây dựng nông thôn mới tại Thông báo số 278/TB-HĐTĐ 

ngày 21/12/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Tích cực trong việc 

hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, tập trung vận động nguồn lực trong và 

ngoài khối hỗ trợ các xã trong xây dựng các công trình, thực hiện các chỉ tiêu 

trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các chỉ tiêu về xây dựng cơ sở hạ tầng, 

giảm nghèo, bảo hiểm y tế... 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; tập trung vào các hoạt động cụ thể 

để hỗ trợ các địa phương; các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây 

dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu. 

III. Tổ chức thực hiện 

Lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Sở phối hợp thực hiện tốt việc 

triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng 

nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tuyên truyền đến toàn thể công 

chức, người lao động thuộc phòng bằng các hình thức phù hợp nhằm tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về nhận thức của mỗi cá nhân trong việc tham gia và hưởng ứng 

các hoạt động có liên quan. 

Giao Văn phòng thực hiện tốt việc báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua (lồng ghép trong báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng): định kỳ 6 tháng, năm báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh theo quy định. 

Thời gian thực hiện Sơ kết, Tổng kết Phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 

2025 cụ thể như sau: 
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- Sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2023 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm 

và tiếp tục thực hiện, bình xét khen thưởng, đề nghị khen thưởng theo quy định. 

- Tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025. 

 Trên đây là Kế hoạch hoạch triển khai, thực hiện Phong trào thi đua “Tây 

Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính, 

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

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- HĐTĐKT tỉnh (b/c);  
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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