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KẾ HOẠCH 

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) 

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 

thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập 

tỉnh Hà Tĩnh”do UBND tỉnh phát động, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế 

hoạch phát động đợt thi đặc biệt trong toàn ngành như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo khí thế thi đua sôi nổi toàn ngành với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, 

sáng tạo, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức hưởng ứng, thi đua thực 

hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCC ngành thanh tra, đặc biệt là cán 

bộ trẻ về truyền thống anh hùng trong xây dựng và bảo vệ quê hương trong suốt 

chiều dài lịch sử 190 năm qua, nhất là những thành tựu của Đảng bộ, Nhân dân Hà 

Tĩnh đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh; động viên, cổ vũ đội ngũ CBCC tiếp tục 

phát huy truyền thống yêu nước, văn hoá, cách mạng, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm với quê hương, đất nước; để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính 

trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức 

trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm 

trong công tác đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn 

ngành. 

2. Yêu cầu 

Các phong trào thi đua gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tổ chức phong trào thi đua phải đi vào thực chất, tránh hình thức; phải xác 

định biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu 

thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến 

tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần các tập thể, cá nhân phát huy tinh 

thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị được giao. 
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Công tác thi đua khen thưởng gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

ngành, của cơ quan theo yêu cầu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chỉ đạo của 

Thanh tra Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng và xử lý sau thanh tra góp phần ổn định tình hình, phục 

vụ sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh theo mục tiêu đã đề ra. 

II. NỘI DUNG 

Phát động đợt thi đua năm 2021 hướng tới sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (9/1991 - 

9/2021) và các ngày kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 

19/8/2021) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2021); 91 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh 

(12/9/1930 - 12/9/2021) với mục tiêu thi đua hoàn thành toàn diện trên các lĩnh 

vực hoạt động trong năm 2021: 

1. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI); triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa 

phương (bộ chỉ số DDCI). Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt 

động quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo 

thực hiện tốt các nội dung thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị ra sức thi đua 

thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tâm huyết 

đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, thực tế, sáng tạo; rèn luyện chuyên môn, 

nghiệp vụ; tăng cường kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng; xây dựng 

hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên 

nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện.  

2. Tiếp tục tổ chức, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh 

thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

3. Tổ chức phong trào thi đua khen thưởng gắn với phấn đấu hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết 

KNTC; phòng, chống tham nhũng; xử lý sau thanh tra; đồng thời gắn với việc thực 

hiện tốt các nội dung cải cách hành chính góp phần giữ vững ổn định tình hình an 

ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025: 

4. Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ: (1) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh 

tra năm 2021 đã được các cấp, ngành phê duyệt. Hoạt động thanh tra phải bám sát, 

đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Đổi mới công tác thanh tra theo hướng gắn thanh tra 

trách nhiệm với thanh tra kinh tế xã hội; nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng 
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điểm; Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đạt chất lượng 

và hiệu quả cao; (2) Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh việc hướng về cơ sở 

để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt 

động của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đó, góp phần giữ vững 

ổn định chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo 

hướng đi vào thực chất; tăng cường thanh tra, phát hiện xử lý các hành vi tham 

nhũng; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy 

lùi tham nhũng. Quan tâm rà soát, kiến nghị hoàn thiện thể chế về phòng, chống 

tham nhũng.  

5. Tiếp tục hưởng ứng các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các cấp, ngành, địa phương; 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do 

đại dịch Covid-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch 

hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị để chỉ 

đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua với các nội dung trên tại đơn vị mình theo 

chỉ tiêu, kế hoạch chung của toàn ngành đã đề ra trong năm 2021. Triển khai các  

công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập 

tỉnh. 

2. Phát động CBCC toàn ngành tham gia viết bài, đưa tin trên Cổng thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị các hoạt động về ngành Thanh tra gắn liền với chặng 

đường thành lập và phát triển của Tỉnh nhà; 

3. Gắn việc thực hiện đợt thi đua cao điểm với phong trào thi đua “Người tốt, 

việc tốt”, thi đua toàn ngành đẩy mạnh các mặt công tác, các phong trào thi đua, 

thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng 

điển hình tiên tiến  toàn ngành. 

4. Các phòng Nghiệp vụ, Thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện các nội dung trọng điểm của đợt thi đua này; thực hiện tổng kết 

đợt thi đua, gửi đề xuất biểu dương, khen thưởng gắn với kết quả thực hiện phong 

trào thi đua năm 2021 về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (qua 

Văn phòng Thanh tra tỉnh). 

5. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành 

tổng hợp, bình xét thi đua khen thưởng đợt thi đua trình Chánh Thanh tra tỉnh khen 

thưởng theo quy định. 
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Chánh Thanh tra tỉnh phát động đợt thi đua, đề nghị các đơn vị, CBCC ngành 

Thanh tra Hà Tĩnh hưởng ứng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 

năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) và các 

ngày lễ kỷ niệm trong năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh (Khối trưởng); 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra các sở, ngành; 

- Thanh tra các huyện, thị xã, TP; 

- Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ;   

- Lưu: VT, VP. 
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