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BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2022

I. Nội dung phát động thi đua

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh 
về việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Kế hoạch 
số 61/KH- KCCQTMTH ngày 15/03/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh (đơn vị trưởng Khối các cơ quan Tham mưu, Tổng hợp) về việc triển 
khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022,

Hưởng ứng phong trào Thi đua của UBND tỉnh năm 2022 với chủ để thi 
đua: "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá", Sở 
Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị 
quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân 
đạt danh hiệu thi đua trong thời kỳ mới.

Sở Tài chính Hải Dương phát động phong trào thi đua năm 2022 với 10 
nội dung sau:

1. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo quan điểm Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cương lĩnh của Đảng. Quán triệt, tổ 
chức triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong cơ quan nghiên cứu, học tập, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 gắn với nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, đảng viên.

2. Bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tăng cường phối hợp giữa 
các đơn vị trong Khối, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong 
năm 2022. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo 
Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch năm 2022 của tỉnh, của cơ quan, 
đơn vị.



3. Mở rộng và phát huy dân chủ trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan. Tích cực đấu tranh ngăn 
chặn, phát hiện và xử lý kịp thời những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng 
phí, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tổ chức tiếp 
công dân theo quy định.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục 
hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa hiện đại”. 
Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động 
công tác của cơ quan; Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng 
kiến vận dụng vào lĩnh vực công tác; Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào 
thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” gắn với thực hiện Nghị quyết số 
06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dươngvề chuyển đổi số; 
tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền số, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số.

5. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ lý luận chính trị và pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động.

6. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý cán bộ đặc biệt là công tác tuyển 
dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán 
bộ, công chức, viên chức. 

7. Đảm bảo chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ, công chức, người lao động.

8. Tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn, công tác dân quân tự vệ; công tác phòng, chống dịch Covid-19 
một cách hiệu quả. Làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt 
phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, 
gia đình văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao của đơn vị;

9. Tổ chức tốt nội dung hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, hướng các nội 
dung hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện cuộc vận động 
xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm 
chính, sáng tạo”.

10. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, chống 
mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua; đăng ký cụ thể nội dung 
thi đua hàng năm; phát hiện, bồi dưỡng, suy tôn những cá nhân, tập thể điển hình 



tiên tiến, biểu dương khen thưởng đúng người, đúng việc, động viên kịp thời 
phong trào thi đua.

Để đạt được kết quả của 10 nội dung thi đua trên, yêu cầu các phòng, đơn 
vị trực thuộc Sở căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề ra các chỉ tiêu cụ thể 
và những biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

II. Đăng ký các danh hiệu, hình thức thi đua

Để có cơ sở bình xét công tác thi đua năm 2022, Sở Tài chính phát động 
thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ 
quan với 10 nội dung giao ước thi đua trên, phấn đấu đạt được các danh hiệu cụ 
thể như sau:

* Danh hiệu tập thể

- Cơ quan phấn đấu được UBND tỉnh tặng Bằng khen;

- Các tổ chức, đoàn thể vững mạnh được cấp trên khen thưởng;

- Phấn đấu 100% các Phòng, Trung tâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động 
tiên tiến, trong đó 20% số Phòng, Trung tâm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất 
sắc.

* Danh hiệu cá nhân

- Phấn đấu 100% cán bộ công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong 
đó 15% cán bộ công chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 
2022 của Sở Tài chính, gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp 
theo quy định./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở;
- Lưu: VP, VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hưng
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