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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:    239 /KH-STC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  15    tháng    3  năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" 

 giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính 

 

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/BDVTƯ ngày 24/2/2021 của Ban dân vận 

Tỉnh uỷ về việc Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo“ giai đoạn 2021-

2025. 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận 

khéo" giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan về công tác 

dân vận; quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan. 

 2. Xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ, chức 

năng của cơ quan, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, việc tổ chức thực hiện 

của Lãnh đạo cơ quan trong triển khai và thực hiện công tác dân vận trong thời 

gian tới. 

 3. Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cơ quan, thúc đẩy 

và nâng cao chất lượng công tác quản lý; huy động mọi nguồn lực để phấn đấu 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; 

 4. Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thiết thực, 

hiệu quả; thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong đơn 

vị tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo động lực mới và ý chí quyết tâm cao trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ dạo và triển khai thực hiện Kết 

luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 

vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 25-CT/TU ngày 26-8-2013 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban 

Châp hành Trung ương; Quy chế số 06-QC/TU ngày 30/7/2010 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về “Công tác dân vận trong hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
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tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 

XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

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

chuyển hóa” trong nội bộ; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy về 

“Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

An Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo”... . 

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của Lãnh đạo và cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân viên trong toàn đơn vị về công tác dân vận; tập 

trung nghiên cứu chủ trương, chính sách, chế độ quy định của Nhà nước để đưa 

ra các giải pháp thực hiện cụ thể, đối mới nội dung, phương thức thực hiện công 

tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện về mọi mặt. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận gắn với việc "Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 khóa XI, XII  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; và 

"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển 

hóa ” trong nội bộ” 

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng trong sạch, minh 

bạch, hiện đại. Xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, 

học dân và có trách nhiệm với với dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, nhất là tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan. Giải 

quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân 

tại cơ sở. 

5. Tập trung xây dựng, củng cố mô hình, điển hình trong phong trào thi 

đua "Dân vận khéo" trong đơn vị, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đưa hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách. 

6. Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cơ quan giúp cho 

cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, 

nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn 

giao thông; tích cực đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong cơ quan cũng 

như trên địa bàn. 

7. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị, xây 

dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, gắn xây dựng mô hình công tác "Dân 

vận khéo" với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trong đơn 

vị; xây dựng môi trường cơ quan lành mạnh. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở: căn cứ vào nội dung kế hoạch để xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025 
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phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 

động cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thực hiện tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các 

phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của cơ quan; xây dựng mô hình "Dân 

vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, tạo phong trào thi đua sâu rộng, bền vững từ cơ sở. 

-Tổ chức phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân viên; tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua; báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào, gửi về Văn phòng Sở (Thường trực 

Hội đồng thi đua khen thưởng sở) theo dõi; hàng năm tổ chức biểu dương khen 

thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với hội nghị sơ kết, tổng kết của 

cơ quan, đơn vị. 

2. Các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên: phối hợp tuyên truyền, 

phổ biến, tổ chức hiệu quả nội dung của Kế hoạch này. 

3. Bộ phậnTin học Thống kê: đăng tải thông tin trên cổng Thông tin điện 

tử của Sở các nội dung tuyên truyền về công tác dân vận của Đảng nói chung, 

phong trào Dân vận khéo" trong cơ quan nói riêng, chú trọng tuyên dương các 

điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến làm tốt công tác dân vận. 

4. Giao Văn phòng sở (Bộ phận thi đua khen thưởng): 

- Phối hợp với các Phòng, Trung tâm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá 

bình xét các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Dân 

vận khéo", định kỳ báo cáo lãnh đạo sở và tham mưu cho lãnh đạo Sở kịp thời 

biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho những tập thể và 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", đóng góp 

tích cực cho phong trào thi đua yêu nước của cơ quan và của tỉnh. 

- Tham mưu với lãnh đạo sở tổ chức Hội nghị sơ kết hàng năm và tổng 

kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo" trong cơ quan giai đoạn 2021 - 2025 

lồng ghép với các hội nghị sơ kết, tổng kết của cơ quan. Thực hiện báo cáo định 

kỳ 6 tháng (trước 30/6) và báo cáo năm (trước 30/12) với Ban Dân vận Tỉnh uỷ 

theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai 

đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VP, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

Trần Minh Nhựt 
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