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KẾ  OẠ   

 riển khai Phong trào thi đua đặc biệt “ gành  ài chính đoàn kết, chung  

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch  OVI -19” 

 

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt 

“Ngành Tài chính đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch COVID-19”;  

Sở Tài chính Hoà Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội 

dung như sau:  

I. MỤ  Đ   , YÊ   Ầ   

1. Mục đích 

 Nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của 

mỗi cá nhân, tập thể; tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống đại 

dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là 

quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”; vừa phòng, chống 

đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu xây dựng, phát triển, hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả các chính sách tài chính liên quan đến thúc đẩy phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. Cấp ủy, 

chính quyền, và các đoàn thể, công chức, người lao động phải thường xuyên nêu 

cao tinh thần trách nhiệm; khuyến khích sáng tạo, đề ra những biện pháp, giải 

pháp phù hợp phấn đấu thi đua nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong mọi 

lĩnh vực, mọi công việc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm 

vụ được giao. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù 

hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tích cực chủ động 

tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.  

2. Yêu cầu 

 Các phòng, cá nhân đều thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch được 

giao. Mỗi phòng đều phải phát động phong trào thi đua với nội dung thiết thực, 

hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ cụ thể của từng phòng. Việc phát động thi đua 

phải được thực hiện ngay để tạo động lực lôi cuốn mạnh mẽ cả hệ thống chính trị; 

mỗi đảng viên, công chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. 

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình 

tiên tiến, những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong 

trào thi đua 

II.  ỘI    G P O G  R O   I Đ    
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Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các phòng, đơn vị tổ chức 

hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua đặc biệt, tạo động lực khích lệ, động 

viên các cá nhân tích cực tham gia thi đua đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, duy 

trì thực hiệ tốt công tác tham mưu, tổng hợp với các nội dung chủ yếu như sau :  

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của 

Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Triển khai 

toàn diện, đồng bộ, quyết liệt mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi 

nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm 

của người đứng đầu các phòng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực 

hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại 

dịch.  

2. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao. Thúc đẩy tăng hiệu quả công tác, huy động, sắp xếp các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất 

kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

3. Thi đua đảm bảo, chăm lo sức khỏe và đời sống công chức, người lao 

động thuộc Sở. Có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ công chức, người lao động 

khó khăn trong đại dịch.  

4. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

trong đơn vị; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh 

với các thế địch lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.  

5. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, 

chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để công chức, người lao động 

thuộc Sở hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do trung 

ương và tỉnh triển khai. 

III. GIẢI P ÁP   Ự   IỆ  

 Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, với tinh thần “triệu 

trái tim, một ý chí”; Giám đốc Sở đề nghị các phòng, cá nhân phát huy tinh thần 

thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các giải 

pháp sau:  

1. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên Cổng thông tin 

điện tử Sở, các cuộc họp, giao ban… để nâng cao nhận thức, ý thức của toàn thể 

công chức, người lao động thuộc Sở; cổ vũ công chức, người lao động của Sở 

chấp hành tốt các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú; phát huy tinh 

thần “tương thân, tương ái”. “lá lành đùm lá rách”; sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt 

qua khó khăn với tinh thần “mỗi người là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan là 

một pháo đài chống dịch”.  

2. Các phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát huy cao độ tinh thần trách 

nhiệm, tính sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, ưu tiên cao nhất mọi 

nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, chống dịch. Phát động, triển khai 

phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của các cấp ủy Đảng, chính 
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quyền, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp trong 

toàn ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.  

3. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Bí thư cấp ủy Đảng trực tiếp lãnh 

đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với các các tổ chức, đoàn thể 

quần chúng trong việc chỉ đạo phong trào thi đua, làm phong trào thi đua được 

triển khai rộng khắp trong toàn Sở, đạt hiệu quả cao. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng 

viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào 

thi đua, luôn gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  

4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung phát hiện khen thưởng các tập thể, cá 

nhân tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch và các tập thể, 

cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền cổ vũ, động viên, trợ giúp 

hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.  

 5. Cổng thông tin điện tử Sở có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên 

truyền, giáo dục; mở chuyên trang, chuyên mục biểu dương gương người tốt, việc 

tốt và các mô hình tiêu biểu vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, 

vừa phòng chống dịch hiệu quả, những cách làm hay trong công tác phòng, chống 

dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng cá nhân, tập thể, tạo sức lan 

tỏa rộng khắp trong toàn cơ quan, toàn ngành, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin tất 

thắng vào cuộc chiến chống đại dịch của đất nước. Kịp thời xử lý ngiêm các vi 

phạm về phòng, chống dịch.  

IV. IÊ        I Đ    

Các phòng, đơn vị thuộc Sở thi đua thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng, chống đại dịch COVID-19, thực hiện tốt biện pháp 5K và các tiêu chí thi 

đua cụ thể sau:  

1. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19; 

năng động, sáng tạo, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương 4 

án, kịch bản ứng phó, các giải pháp cụ thể, đồng bộ để tham mưu kịp thời cho 

lãnh đạo Sở trong công tác phòng, chống dịch; chủ động phối hợp chặt chẽ với 

các đơn vị liên quan để phòng, chống đại dịch hiệu quả.  

2. Các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đề cao trách nhiệm nêu 

gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh 

phòng, chống dịch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo sự đông thuận trong cơ 

quan; chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

đại dịch phù hợp, thi đua thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh 

vừa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên 

ngoài, thực hiện tốt chiến lược 5K + vắc xin, chăm lo sức khỏe tốt cho công chức, 

người lao động thuộc Sở. 

 3. Công đoàn và các tổ chức đoàn thể thi đua đồng hành cùng Sở trong 

công tác phòng, chống dịch, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám 

sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch.  
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4. Công chức, người lao động thuộc Sở thi đua chấp hành tốt các quy định 

của chính quyền địa phương nơi cư trú về phòng, chông đại dịch, nhất là những 

nơi phong tỏa, cách ly phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở 

đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia 

đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần 

đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.  

IV.  Ổ   Ứ    Ự   IỆ   

1. Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch 

này đến toàn thể công chức, người lao động đơn vị mình với hình thức phù hợp, 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đồng thời phát động phong trào thực hiện thắng lợi 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao, bảo đảm đời sống, sức khỏe công chức, người lao động thuộc quyền 

quản lý.  

2. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; 

đồng thời, tổng hợp, tham mưu khó khăn, vướng mắc gửi về Bộ Tài chính (qua 

Vụ Thi đua - khen thưởng) xem xét, quyết định./. 

 

  Nơi nhận: 
- Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT.(Ph.H)     
        

                    

                  GIÁM ĐỐ  

           

 

 

 

  

                             

                 ùi Văn  hắng 
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