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DỰ THẢO

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2019
Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XII, Nghị quyêt Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X; năm có vai trò quan trọng
trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2016 - 2020.
Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các
phòng, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nội vụ
thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 74 năm Ngày Truyền thống ngành Nội vụ (28/8/1945
- 28/8/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2019), 340 năm Đô thị Mỹ Tho (1679 - 2019); Sở Nội vụ xây dựng Kế
hoạch phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2019, với những nội dung
sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ
quan, đơn vị trong ngành Nội vụ về đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều
hành; thể chế hóa và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các lĩnh vực quản lý
nhà nước của ngành Nội vụ.
Công chức, viên chức và người lao động trong ngành Nội vụ nghiêm chỉnh
chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về chế độ làm
việc, hoạt động của cơ quan đơn vị và ý thức phục vụ nhân nhân.
- Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương
điển hình tiên tiến, tiêu biểu.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua cần bám sát các nhiệm vụ của ngành Nội vụ và của địa
phương. Nội dung thi đua phải sát thực, gắn với nhiệm vụ được giao, có sức lan
tỏa, thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia.
- Công tác thi đua, khen thưởng phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của
từng phòng, ban; phát động phong trào thi đua phải theo đợt; nội dung, hình thức
thi đua phải được đổi mới; kết thúc từng đợt thi đua phải có sơ kết, đánh giá, nhận
xét, biểu dương, khen thưởng kịp thời.
II. NỘI DUNG

1. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004
của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,
phát hiệt, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW
ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua
khen thưởng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và những năm tiếp theo.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Nội vụ do Bộ Nội
vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, tập trung hoàn thành tốt các chương trình
công tác của Sở; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của ngành
Nội vụ năm 2019, cụ thể:
- Tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp
chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền
địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Thi đua, khen thưởng,
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành Nội vụ và trong toàn tỉnh, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh
phục vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị hành
chính công (PAPI); tiếp tục quan tâm hơn nữa việc đổi mới phương pháp, cơ chế
chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực công tác, xác định cụ thể chức trách đối với
từng chức danh, vị trí công việc; tiếp tục sắp xếp bố trí hợp lý đội ngũ công chức,
viên chức để đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thực thi
công vụ.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ, có
đủ phẩm chất, trình độ và năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm; thực hiện
tốt Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ. Nghiên
cứu để có đổi mới trong công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức bảo
đảm đúng người, đúng việc đúng thành tích, phản ánh đúng hiệu quả công tác của
tập thể và cá nhân, làm cơ sở quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.
- Tăng cường công tác pháp chế; coi trọng việc rà soát, kiểm tra ban hành các
văn bản hành chính và tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quan
tâm công tác thông tin báo cáo, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị
trong và ngoài ngành trong thực thi nhiệm vụ.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ cương hành chính trong phạm
vi chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, điều chỉnh và đề xuất
phương pháp tháo gỡ những điểm chưa phù hợp, vướng mắc phát sinh ở cơ sở; xử
lý nghiêm những công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây
phiền hà. Đề cao trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối
với những sai phạm của công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản
lý và trách nhiệm khi để xảy ra những tiêu cực.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong
lĩnh vực tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư - lưu trữ, góp phần giữ vững an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.
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- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức
phát động các phong trào thi đua trong công chức, viên chức, người lao động gắn
với nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động người công chức, viên chức
“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; làm tốt công tác biểu dương,
khen thưởng đảm bảo nguyên tắc “công bằng, dân chủ, khách quan, chính xác”;
thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại
chúng về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới.
3. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức và
người lao động, nhằm quán triệt đầy đủ tinh thần và nội dung các Nghị quyết, chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, tinh
thần chủ động sáng tạo gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật của cơ quan đơn vị, nâng cao
hiệu quả thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; đảm
bảo thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, xây dựng cơ quan,
đơn vị vững mạnh.
5. Các tổ chức đoàn thể ngành Nội vụ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt
được, tổ chức nhiều hoạt động có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ của Ngành, nhằm
thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh
niên, từ đó khích lệ, động viên tinh thần công chức, viên chức và người lao động
thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện.
Phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2019 được tổ chức thực hiện ngay từ
đầu năm và được chia làm 02 đợt, cụ thể như sau:
- Đợt 1: Từ 01/01/2019 đến 30/6/2019, thi đua hoàn thành kế hoạch 6 tháng
đầu năm và chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, như: Kỷ niệm 44 năm ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh, 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Đợt 02: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2019, thi đua hoàn thành kế
hoạch công tác năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm
Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 74 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà
nước, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 340 năm Đô thị Mỹ
Tho.
2. Trách nhiệm thực hiện.
a) Giao Lãnh đạo Văn phòng (Phòng TC-HC-TH, TCCB) các sở, cơ quan
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã triển khai
Kế hoạch này đến tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị quán
triệt các nội dung thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện
nhiệm vụ của ngành Nội vụ tỉnh Tiền Giang năm 2019.
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Đồng thời, cụ thể hóa kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ
quan, đơn vị. Tổ chức phát động tất cả công chức, viên chức, người lao động tham
gia đăng ký các danh hiệu thi đua: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ
sở”…; các hình thức khen thưởng: “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”, “Bằng
khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”, Giấy khen của Giám đốc Sở, ngành
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã…
b) Kết thúc mỗi đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ, tổng kết; đồng
thời lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đề nghị các cấp, các
ngành khen thưởng theo thẩm quyền vào dịp tổng kết ngành Nội vụ.
c) Chánh Văn phòng Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả tổ
chức thực hiện các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, tổ chức
chấm điểm, xếp hạng các cơ quan, đơn vị trong ngành Nội vụ trong tháng 12 năm
2019, trình Giám đốc xét, khen theo thẩm quyền.
Ban Giám đốc, Đảng ủy cơ sở, Công đoàn cơ sở, chi Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh ngành Nội vụ kêu gọi tất cả đảng viên, công chức, viên chức,
công đoàn viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua của
ngành phát động. Trong dịp tổng kết ngành Nội vụ cuối năm 2019, sẽ có nhiều
bông hoa trong vườn hoa tươi đẹp của sở Nội vụ.
Trên đây là kế hoạch Phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ năm 2019
của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang./.
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