
 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 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc kiểm tra năm 2020, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra về công 

tác thi đua - khen thưởng năm 2020 như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện những chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen 

thưởng ở cơ quan.  

Kịp thời đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân trong việc 

triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. 

Qua đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quản lý để 

kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục nhằm thực hiện đúng quy 

định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, khắc phục những tồn tại, khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở; góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian 

tới. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện kiểm tra đúng theo quy định của pháp luật; đảm bảo có trọng 

tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, 

khen thưởng ở cơ quan.  

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo 

thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng ở cơ 

quan.  

Kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ dành cho công chức, người 

lao động nói chung và thực hiện việc khen thưởng nói riêng để động viên, khuyến 

khích công chức, người lao động cống hiến trí tuệ và năng lực của mình trong quá 

trình xử lý công việc được phân công, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ 

chung của cơ quan. 

Các phòng thuộc Sở phối hợp thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng 

tập thể, cá nhân công chức, người lao động đúng theo quy định. 
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II. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc phát động, hướng dẫn, triển khai các phong trào thi đua yêu 

nước tại cơ quan (nhất là các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất); công tác 

tuyên truyền về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng 

điển hình tiên tiến; các biện pháp đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 

tại đơn vị. 

Tình hình triển khai thực hiện 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”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội 

nhập quốc tế”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, 

viên chức Tây Ninh thực hiện văn hóa công sở”. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 

31/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 

các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Thi 

đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng xét Thi đua - Khen thưởng Sở 

Tài chính. 

Tình hình thực hiện khen thưởng công chức, người lao động của cơ quan. 

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh; việc thông tin, tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến và 

kết quả mang lại; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển 

hình tiên tiến của đơn vị theo tinh thần 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. 

2. Đối tượng và thời gian kiểm tra 

a. Đối tượng 

- Bộ phận thường trực công tác thi đua, khen thưởng. 

- Công chức phụ trách tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của Sở. 

b. Thời gian 

Thời gian tự kiểm tra: Quý III/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Các phòng thuộc Sở phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch tự kiểm tra về công 

tác thi đua, khen thưởng; kịp thời báo cáo về Văn phòng những thuận lợi, khó 

khăn trong quá trình thực hiện (nếu có). 

Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ sau: 
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- Phối hợp với Đoàn thể cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền các 

văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của cấp có thẩm quyền để 

toàn thể công chức, người lao động hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của 

mình. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi 

đua - khen thưởng năm 2020. 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tự kiểm tra về công tác thi đua - khen thưởng năm 

2020 của Sở Tài chính, đề nghị các phòng và tương đương thuộc Sở triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- HĐTĐKT tỉnh (b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
05 bản 


		2020-03-13T01:18:42+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-03-13T09:57:10+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




