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      Số:         /STC-CV 
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       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Hòa Bình, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyên, thành phố 

 

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng thành công của 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bầu cử Quốc hội khóa XV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, tập thể 

cán bộ, công chức ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

Sở Tài chính phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đổi mới, 

sáng tạo, nâng cao kỷ cương, chất lượng công vụ. Phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc mọi nhiệm vụ được giao” với các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Đối tượng, nội dung thi đua 

1.1. Đối tượng thi đua 

* Tập thể: 

- Các phòng thuộc Sở. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. 

* Cá nhân: 

- Cán bộ, công chức và người lao động các phòng thuộc Sở. 

- Cán bộ, công chức thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành 

phố. 

1.2. Nội dung thi đua 

- Xây dựng, tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, 

lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao đảm 

bảo chất lượng, đúng thời hạn: 

+ Xây dựng, tham mưu trình Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp 

có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật và thực hiện các cơ chế, chính 

sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, công 

khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; 
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+ Xây dựng, tham mưu trình Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp 

có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật và thực hiện các cơ chế, chính 

sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân và doanh nghiệp. 

- Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các 

thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị: 

+ Rà soát, đề xuất và thực thi các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ 

sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người 

dân và doanh nghiệp. 

+ Thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc chức năng, 

nhiệm vụ được giao; niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị theo quy định; 

+ Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều 

hành của đơn vị; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên diện rộng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn, đẩy lùi 

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, 

“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm 

túc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ và đảng viên. 

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, các 

quy định về văn hóa công sở đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử 

dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; nội bộ 

đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước. 

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách nhà nước, các nguồn 

kinh phí được giao, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

2. Các chỉ tiêu thi đua 

- Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính nghiên 
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cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước; không tham nhũng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng; không có cán bộ, công chức và người lao động vi phạm kỷ luật. Phấn đấu 

100% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

trên 15% cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu, chi ngân sách năm 

2021. 

- 100% các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch 

các huyện, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 25% tập thể hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có tập thể đạt danh hiệu tập thể lao 

động xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh khen. 

- Tập thể Sở Tài chính phấn đấu được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 

khen cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

3. Giải pháp thực hiện 

- Tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, hệ thống văn bản Luật, văn bản Quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung 

ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng và các lĩnh vực quản lý Nhà 

nước của ngành. Đặc biệt, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 

07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị 

số 17/CT-UBND ngày 17/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công 

tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và 

các văn bản của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. 

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức và người 

lao động, chủ động triển khai cụ thể hóa thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 

Đảng ủy Sở Tài chính. Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề 

về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, người lao 

động và gia đình luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống các tư 

tưởng, quan điểm trái với chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước.  
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- Mỗi cá nhân phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, 

tác phong làm việc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên nêu cao 

tính tiên phong, chủ động sáng tạo, tích cực phát huy sáng kiến trong công tác; 

xây dựng khối đoàn kết thống nhất, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng 

cơ quan và tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt phong trào xây 

dựng "Cơ quan văn hoá". 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

 4. Tổ chức thực hiện 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng các Phòng thuộc Sở; 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố quán triệt tới toàn thể 

cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức thực 

hiện các phong trào thi đua cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc quyền 

quản lý. Phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị. 

- Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm 

điểm thi đua hàng năm đối với phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố 

làm cơ sở đánh giá, chấm điểm thi đua thường xuyên hàng năm. 

- Giao Văn phòng Sở hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá 

phòng trào; sơ tổng kết phong trào thi đua, bình xét đề nghị Giám đốc Sở khen 

thưởng, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

thi đua đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng. Tham 

mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cá nhân điển hình 

tiên tiến trong phong trào thi đua. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị 

phản ánh về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, VP (NL).                                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

       

 

      Bùi Văn Thắng 
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