ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 204/KH-UBND

Quỳnh Nhai, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua "thực hiện thu ngân sách và giải ngân
vốn đầu tư công" trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 05/07/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về Phát động phong trào thi đua "thực hiện thu ngân sách
và giải ngân vốn đầu tư công" trên địa bàn tỉnh Sơn La 6 tháng cuối năm 2022.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư
công trong năm 2022, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch phát
động phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư
công” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 6 tháng cuối năm 2022, với các nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Nhằm phát huy tính sáng tạo của các tập thể, cá nhân đề xuất những giải
pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư, hoàn
thành các công trình, dự án trọng điểm của huyện; phấn đấu hoàn thành mục
tiêu giải ngân vốn đầu tư công và dự toán thu ngân sách theo Nghị quyết của
Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2022.
- Nâng cao chất lượng và thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn
thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2022; tăng
cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ chức, cá nhân
tích cực thu nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí; biểu dương, khen thưởng
kịp thời các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách
và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022.
2. Yêu cầu
Việc triển khai phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của
các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trên địa bàn tỉnh; bình xét, lựa chọn và
đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơ sở, phải đảm bảo tính công khai,
minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan và kịp thời.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THI ĐUA
1. Nội dung thi đua

a) Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ chức đẩy mạnh phong trào thi
đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
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2022; quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch,
vừa phát triển kinh tế xã hội”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu, người được phân công theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; đôn đốc, tháo
gỡ những khó nhăn vướng mắc; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm
của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức được phân công.
b) Thi đua đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng hiệu
quả vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công
được bố trí từ đầu năm. Chủ đầu tư phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường
kiểm tra đôn đốc, kiên quyết chỉ đạo điều hành, yêu cầu các đơn vị tư vấn, nhà
thầu tuân thủ nghiêm thời gian đã cam kết.
c) Thi đua cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa
học kỹ thuật và công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ. Tập trung nguồn lực cho
việc giải ngân vốn đầu tư công. Coi việc giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa
cho tăng trưởng nền kinh tế, vừa kích cầu nền kinh tế vừa giải quyết việc làm
cho người lao động.
d) Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa
bàn huyện; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu,
công chức, viên chức được phân công.
đ) Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt dự toán giao tại
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và
Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi
ngân sách Nhà nước năm 2022.
2. Thời gian thi đua: Phong trào thi đua được tổ chức triển khai thực

hiện tập trung trong 6 tháng cuối năm 2022 và tháng 1 năm 2023.
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Đối tượng khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ

chức, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ: thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư
công.
3. Tiêu chuẩn, số iượng khen thưởng

3.1. Khen thưởng thực hiện thu ngân sách
a) Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Có thành tích trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách
trên địa bàn quản lý; phối hợp cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra thuế, hỗ
trợ thu nộp thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế... góp phần thu vượt dự
toán huyện giao (Đối với Đội thuế liên xã - Thị trấn số 2 tại huyện Quỳnh Nhai;
UBND các xã ngoài các nội dung trên phải hoàn thành trước thời hạn việc thu,
nộp thuế được giao tại Quyết định sô 2999/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc
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giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022).
- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Số lượng khen thưởng: không quá 05 tập thể.
b) Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước.
- Là cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý, thu thuế. Được đánh giá
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Số lượng khen thưởng: không quá 05 cá nhân.
3.2. Khen thưởng giải ngân vốn đầu tư công.
a) Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 tính đến 31/01/2023
đạt 98% trở lên kế hoạch vốn được huyện giao.
- Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định.
- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Số lượng khen thưởng: không quá 05 tập thể.
b) Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
- Gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công.
- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Số lượng khen thưởng: không quá 05 cá nhân.
* Lưu ý: Ưu tiên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện vượt các chỉ tiêu kế
hoạch được giao; hoàn thành kế hoạch trước thời hạn; có giải pháp, sáng kiến
trong công tác thu ngân sách đã được cấp có thấm quyền công nhận.
4. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ
chức đề nghị khen thưởng.
- Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn
vị, UBND các xã, tổ chức.
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo quy
định tại mẫu 07, Nghị định 91/NĐ/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
(Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu vê năng
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suất, chất lượng, hiệu quả... các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuât
sắc mang lại hiệu quả trong phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong
đợt thi đua; nêu kết quả cụ thể, có số liệu dẫn chứng, chứng minh, không nêu kêt
quả chung chung).
- Quyết định công nhận sáng kiến (nếu có).
- Văn bản hoặc giấy xác nhận kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.
- Số lượng: 01 bộ.
5. Tuyến trình, thời gian xét khen thưởng
5.1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ chức căn cứ vào kết quả công
việc được giao, tiêu chuẩn thi đua và đối tượng khen thưởng lập hồ sơ đề nghị
khen thưởng. Khen thưởng thành tích trong công tác thu ngân sách gửi về Đội
thuế liên xã - Thị trấn số 2 tại huyện Quỳnh Nhai; khen thưởng thành tích trong
công tác giải ngân vốn đầu tư gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng
hợp. Thời gian trước ngày 6/02/2023.
5.2. Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, Đội thuế liên xã - Thị trấn số 2 tại
huyện Quỳnh Nhai: Tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
tổng hợp, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trình đề nghị khen thưởng.
Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gửi về Phòng Nội vụ huyện
trước ngày 10/02/2023.
IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã: căn cứ vào kế hoạch này và tình
hình điều kiện cụ thể triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng, hiệu
quả để phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư
công” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai năm 2022 thực sự là động lực để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện theo dõi tình hình tiến độ giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các chủ đầu tư.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã phố tăng
cường công tác kiêm tra, giám sát các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Tháo gỡ
những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được
giao năm 2022.
- Trình khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong
phong trào thi đua.
- Hướng dẫn thực hiện quyết toán vốn các dự án hoàn thành, đặc biệt là
các nguồn vốn phân cấp cho cấp huyện quản lý và các dự án tồn đọng, chậm phê
duyệt quyêt toán. Hướng dẫn các chủ đầu tư hoặc đề xuất với UBND huyện giải
quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án
hoàn thành. Công bố công khai những đơn vị còn tồn đọng quyết toán.
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3. Kho bạc Nhà nước huyện: Phối hợp với Phòng tài chính - kế hoạch
huyện kiểm soát việc giải ngân, thanh quyết toán các dự án theo quy định.
4. Đội thuế liên xã - Thị trấn số 2 tại huyện Quỳnh Nhai
- Phối hợp với Phòng Tài chính, Kho Bạc Nhà nước huyện, các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách
năm 2022.
- Trình khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong
phong trào thi đua thu ngân sách.
5. Phòng Nội vụ: Theo dõi tổ chức thực hiện kế hoạch này; tiếp nhận hồ
sơ đề nghị khen thưởng từ Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, Đội thuế liên xã Thị trấn số 2 tại huyện Quỳnh Nhai thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen
thưởng theo quy định.
6. Phòng văn hóa thông tin huyện: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và
nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, cách làm sáng tạo của các điển hình
tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.
7. UBND các xã: Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt việc thực hiện thu ngân
sách và giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án, đảm bảo tiến độ giải
ngân cho các công trình, dự án. Tổng hợp những tập thể, cá nhân có thành tích,
kịp thời gửi hồ sơ khen thưởng về Đội thuế liên xã - Thị trấn số 2 tại huyện
Quỳnh Nhai, Phòng Tài chính - kế hoạch huyện đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân
sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 6 tháng
cuối năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (B/c);
- Thường trực huyện ủy;
- Chủ tịch,các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, NV (Chung), 50b.
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