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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 

 

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thanh tra 

tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, 

vượt khó, lao động sáng tạo của con người Hà Tĩnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp 

trong toàn ngành nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi và 

rộng khắp trên tất cả các mặt công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

chính trị của toàn ngành góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

- Thông qua phong trào thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các gương điển 

hình tiên tiến, phát huy các sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo và có 

hiệu quả. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong đội 

ngũ cán bộ công chức toàn ngành, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ. 

2. Yêu cầu 

- Các phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, sâu rộng 

trong toàn ngành, hình thức và nội dung phù hợp với từng đơn vị gắn thực hiện kế 

hoạch thanh tra và nhiệm vụ quản lý nhà nước với việc thực hiện các chương trình, 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của tỉnh, của ngành trong từng 

giai đoạn cụ thể. 

- Công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, kịp thời, 

đúng quy định, gắn kết chặt chẽ với kết quả thực hiện phong trào thi đua, tạo động 

lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn ngành. 

II. NỘI DUNG 

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 với chủ đề 

“Đổi mới, sáng tạo, thi đua sâu rộng, hiệu quả thiết thực”, nội dung cụ thể như 

sau: 
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1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về 

“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các văn bản pháp luật về thi đua, 

khen thưởng. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.  

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, 

nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 35/CT-

TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

4. 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 

khiếu nại, tố cáo; 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 phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025: 

- Về thanh tra kinh tế, xã hội: Hoạt động thanh tra phải bám sát, đáp ứng yêu 

cầu thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, 

quyết định xử lý sau thanh tra. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo 

kế hoạch hằng năm đạt chất lượng và hiệu quả cao; thực hiện 100% các kiến nghị 

xử lý về hành chính, trên 80% kiến nghị xử lý về kinh tế. 

- Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 

14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND 

ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, 

giải quyết KNTC. Triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ 

việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc mới 

phát sinh; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có 

hiệu lực pháp luật trên 80%. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, có phương án xử lý dứt 

điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 

20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 76/KH-TCT ngày 02/5/2019 của 

Tổ công tác UBND tỉnh và các vụ việc tồn đọng qua rà soát của HĐND tỉnh.  

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: 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. Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết 
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quả kê khai và công khai tài sản thu nhập, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy 

định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. 

- Về xây dựng ngành: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tổ chức, bộ 

máy Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố vững mạnh 

toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng văn 

hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với đạo đức công chức, công vụ, 

kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của 

BTV Tỉnh ủy; Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh gắn với việc học tập 

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

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 giai đoạn 2021-2025.  

Tiến hành sơ kết phong trào thi đua vào dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra 

lời kêu gọi Thi đua yêu nước (11/6/1946-11/6/2023). Tổng kết phong trào thi đua 

yêu nước giai đoạn 2021-2025 gắn với Đại hội thi đua yêu nước trong toàn ngành. 

2. Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào thi đua gắn với bình xét, đề 

nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân với hình thức Giấy khen Chánh 

Thanh tra. Hồ sơ khen thưởng sơ kết, tổng kết gửi về Thanh tra tỉnh (sơ kết cùng 

với hồ sơ khen thưởng năm 2023; tổng kết cùng với khen thưởng tại Đại hội thi 

đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành). 

3. Quá trình thực hiện phong trào thi đua chủ động phát hiện các gương điển 

hình tiên tiến để tuyên truyền sâu rộng trong toàn ngành, đề xuất tôn vinh theo Kế 

hoạch số 10/KH-TT ngày 28/5/2021 của Thanh tra tỉnh về xây dựng, bồi dưỡng và 

nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-

2025. 

4. Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng: Tổng 

hợp, đánh giá, đề xuất khen thưởng; tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào 

thi đua giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thời gian theo quy định. 

Đề nghị Trưởng các phòng Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ngành, 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung 

trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

phòng Nghiệp vụ, Thanh tra các đơn vị phản ánh về Văn phòng Thanh tra tỉnh để 

tổng hợp, báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh kịp thời./. 

Nơi nhận: 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh (Khối trưởng); 

- Thanh tra các sở, ngành; 

- Thanh tra các huyện, thị xã, TP; 

- LĐ, VP và các PNV TTra tỉnh;   

- Lưu: VT, VP.       
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