
1 

1 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 297/KH-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2021 

      
 

KẾ HOẠCH  

Về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc công tác  

quản lý tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 

 
  

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân 

dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; do đó 

để hoàn thành cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, các ngành các 

cấp phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Để cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân trong ngành tài chính hăng hái 

nổ lực phấn đấu lập thành tích xuất sắc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

được giao, Sở Tài chính phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài 

chính – ngân sách nhà nước năm 2021 với mục tiêu và nội dung sau đây: 

I. Mục tiêu thi đua:  

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 

2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 với phương châm hành động “Đoàn 

kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”; Nghị quyết số 34/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021. 

Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ 

với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn 

định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường 

kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ 

cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ 

trọng chi đầu tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới 

khu vực sự nghiệp công, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường quản lý, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các 

nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh 

xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.  

II. Đối tượng, thời điểm phát động thi đua: 

1. Đối tượng:  

- Tập thể các Phòng và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính thuộc 

Sở Tài chính. 

- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài chính. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=14/12/2018&eday=14/12/2018
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=27/2018/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=14/12/2018&eday=14/12/2018


 

2 

 

 

 

2. Thời điểm phát động: từ  ngày 01/01/2021 – 31/12/2021. 

III. Nội dung thi đua: 

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách. 

1.1 Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo, đôn đốc thực 

hiện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà 

nước được Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Đảm bảo nguồn lực, đáp ứng các 

nhiệm vụ chi ngân sách được giao 

a) Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp, 

giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách. Thường xuyên theo dõi diễn biến 

tình hình thu, phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu theo từng địa bàn,  

từng lĩnh vực, từ đó tổng hợp báo cáo kịp thời, đề xuất các giải pháp quản lý có 

hiệu quả. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giám sát các đơn vị, địa phương triển 

khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và cơ quan cấp dưới 

đảm bảo không thấp hơn so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

c) Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm; thực hiện rà soát các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán. 

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế 

thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà 

nước; khai thác tốt các nguồn thu về đất để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đô 

thị. 

1.2. Tổ chức quản lý, phân bổ, dử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài 

chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, chống lãng phí, nâng 

cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. 

a) Thực hiện bố trí vốn đầu tư tuân thủ đúng theo các quy định của Luật 

Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh; Tăng cường và có giải pháp quyết toán dự án hoàn thành không để dự án 

tồn động; Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác quản lý thu nợ chương 

trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ và chương trình kiên cố hóa kênh mương; Tổ 

chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản vay và trả 

nợ của chính quyền địa phương theo Luật quản lý nợ công, Luật ngân sách nhà 

nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

b) Tổ chức phân bổ và điều hành theo dự toán đượt duyệt, chủ động sắp 

xếp những khoản chi đột xuất phát sinh sát với yêu cầu nhệm vụ trong phạm vi 

dự toán được giao; không đề xuất bổ sung dự toán khi chưa thực sự bức thiết và 

chưa sử dụng hết khoản kinh phí được duyệt. Thực hiện nghiêm chủ trương tiết 

kiệm, chống lãng phí, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, chủ 

động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết để chủ động 

điều hành. 

c) Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 

của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 
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109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực 

hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

d) Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch 

vụ công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

đ) Thực hiện nghiêm việc quản lý, kiểm tra về công khai dự toán và quyết 

toán hàng năm của từng cấp ngân sách, từng cơ quan, đơn vị, nhằm tăng cường 

quyền giám sát của nhân dân, cán bộ công chức trong đơn vị và cơ quan quản lý 

cấp trên. 

e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong việc quản lý sử dụng ngân 

sách và quản lý sử dụng tài sản công. 

1.3. Thực hiện cơ chế giá thị trường và quản lý tài sản công: 

a) Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng quan trọng, Nhà 

nước định giá, mặt hàng bình ổn giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của 

Nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2021; kiểm soát chặt 

chẽ việc kê khai giá của doanh nghiệp đối với các mặt hàng bình ổn giá, mặt 

hàng thuộc danh mục kê khai giá, các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, 

hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch 

vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

kiên quyết sử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, gây biến động giá bất 

thường. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã 

hội. 

b) Triển khai có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản công; tập trung vào 

các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến 

quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng, tham mưu ban hành quyết định phân 

cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh. 

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị và 

các tài sản khác bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, xử lý tài 

sản dôi dư tạo nguồn tài chính để bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục 

tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác. 

- Rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý để ban 

hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập 

trung đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và thực tế của các Sở, 

Ngành và địa phương. 

- Cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, 

bảo đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ trực tiếp 

công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. 

1.4. Tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, cơ cấu lại, cổ phần 

hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

a) Về cơ cấu lại doanh nghiệp: tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại doanh 

nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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b) Về cổ phần hóa doanh nghiệp: triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa 
Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang và Công ty TNHH một thành viên 

Phà An Giang theo kế hoạch. 

1.5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, thực thi công vụ; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch 

trong thu, chi NSNN, đầu tư XDCB, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, 

tài nguyên, khoáng sản,...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm 

toán: 

a) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí 

thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 

08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật 

trong việc chấp hành pháp luật về NSNN. 

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh 

bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham 

nhũng, lãng phí.  

c) Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán đối với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản 

nhà nước, tài nguyên thiên nhiên. 

1.6. Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công: 

a) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự 

nghiệp công. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành và địa phương thực hiện 

hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý; quy hoạch mạng lưới các 

đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, xây dựng định mức 

kinh tế-kỹ thuật áp dụng trong các dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý. 

c) Tiếp tục thực hiện chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng; đồng thời, có chính 

sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công. 

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành tài chính thực hiện 

nghiêm túc Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham 

nhũng, tiếp tục hoàn thiện chức nãng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy:  

 2.1 Triển khai và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định, 

chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính của Tỉnh và của 

đơn vị: 

 a) Tích cực triển khai đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế tinh 

gọn, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18/-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn 

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

động hiệu lực, hiệu quả. 
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 b) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; 

các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2019, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chính phủ điện tử theo 

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ. 

 c) Thực hiện nghiêm túc chế độ giải quyết công việc, thủ tục hành chính 

đúng hạn; chế độ thông tin báo cáo đúng quy định. 

 2.2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành 

chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng: 

 a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, góp phần 

cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh 

nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

 b) Tổ chức thực hiện hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, 4 để phục vụ tốt hơn 

nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các đơn vị có quan hệ với ngân sách, 

làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn góp phần cải thiện chỉ 

số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quà quản trị và hành chính. 

 c) Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm phục vụ 

công tác quản lý tài chính, tài sản công, quản lý cụm tuyến dân cư vượt lũ, quản 

lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng được thuận lợi. 

 d) Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách, đảm bảo các khoản thu, 

chi phải có trong dự toán đuợc cấp có thẩm quyền giao và đúng quy định; tăng 

cường kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà 

nước, thực hiện triệt để, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Tập trung chỉ 

đạo công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án, công trình hoàn thành. 

 2.3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức 

trong triển khai thực hiện công vụ. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 

trong việc chấp  hành kỷ luật, kỷ cương công vụ của đơn vị mình được 

phân công phụ trách. 

 a) Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị 

quyết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường 

công tác bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tập trung xây 

dựng, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và 

uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Quy định 55; Quy định 101 và Chỉ thị số 15 của 

BTV Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng 

hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, nhằm tạo sự chuyển biến rõ 

nét về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

 b) Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng 

trong nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ công chức, 

viên chức, đảm bảo đóng góp tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
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 c) Đẩy mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, 

thanh tra công vụ đối với việc thực hiện trách nhiệm được giao của công chức, 

viên chức; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các sai phạm trong thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của công chức, viên chức; khen thưởng lập thời đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích tốt. 

 d) Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc xây dựng cơ cấu công 

chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Hoàn thành việc 

xây dựng và ban hành các quy định về hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch 

công chức, viên chức và chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định nhà nước. 

 đ) Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên 

chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt 

động của dơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát lại toàn bộ công tác cán bộ, bảo 

đảm dân chủ, công khai, minh bạch tất cả các khâu trong quy trình bổ nhiệm. 

 e) Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ về quản lý công 

chức, viên chức; công tác luân phiên, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác; về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, về trách nhiệm của người đứng 

đầu đơn vị, cấp ủy trong công tác cán bộ, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo 

quy định. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi tuyển cạnh tranh vào các vị trí lãnh đạo 

tại các đơn vị. 

IV. Hồ sơ, thời gian trình khen thưởng : 

1. Hồ sơ đề nghị khen gồm:  

- Tờ trình đề nghị xét khen thưởng kèm theo danh sách khen thưởng; 

- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị xét khen thưởng; 

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị                   

trình khen; 

2. Nơi gửi: Văn phòng Sở Tài chính (Bộ phận thi đua – khen thưởng). 

3. Thời gian thực hiện: 

a) Thời gian đăng ký thi đua, giao ước thi đua đến hết tháng 1/2021. Tổng 

kết và đề nghị khen thưởng theo quy chế và các hướng dẫn của UBND tỉnh và 

Bộ Tài chính. 

b) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2021 của các Phòng và 

Trung tâm thuộc sở chậm nhất trong tháng 02 năm 2022.  

c) Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở tổng hợp, xét và trình UBND 

tỉnh, Bộ Tài chính chậm nhất ngày 15 tháng 03 năm 2022. 

 V. Tổ chức thực hiện: 

1. Lãnh đạo các Phòng và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính căn 

cứ kế hoạch, chỉ tiêu triển khai, phổ biến, phát động phong trào thi đua, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của đơn vị từ đầu năm. 

2. Lãnh đạo các Phòng và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tổ 

chức, thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen 

thưởng hằng năm. Đề nghị khen thưởng cho tập thể các Phòng và cán bộ công 

chức, viên chức thuộc Sở Tài chính được bình xét thi đua, khen thưởng theo quy 

định hiện hành. 
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3. Giao Chánh Văn phòng tham mưu Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, 

hướng dẫn kịp thời cách chấm điểm thi đua theo nội dung phát động, để động 

viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào, thường xuyên báo cáo 

Giám đốc kết quả thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch phát động thi đua khen thưởng năm 2021 của Sở 

Tài chính./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- BGĐ Sở; 
- Các phòng, TT.TĐ&DVTC; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Nhựt 
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