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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị khen thưởng năm 2020 

 

 
Năm 2020 với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, 

công tác thu Ngân sách trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan, tỷ 

lệ thu ngân sách đến thời điểm này đạt 176,255 tỷ/169,4 tỷ kế hoạch tỉnh giao, 

đạt 104,04%. Trong thành tích chung đã có sự đóng góp của cán bộ, chuyên viên 

phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nhà đã tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, tích 

cực chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác thu Ngân sách trên địa bàn. 

Thường xuyên kiểm tra, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, điều hành thu, 

chi ngân sách sát, đúng, đáp ứng kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách 

theo Nghị quyết HĐND tỉnh và HĐND huyện giao.  

Thực hiện kế hoạch số 4169/KH-STC  ngày 05/11/2020 của Sở Tài chính 

về công tác tổng kết đánh giá, phân loại CBCCVC và bình xét thi đua khen 

thưởng năm 20120. Để động viên kịp thời những đóng góp của cán bộ, chuyên 

viên Phòng Tài chính - Kế hoạch. Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ kính đề nghị 

Sở Tài chính Hà Tĩnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong năm 2020 như sau: 

1. Tập thể:  Đề nghị Sở Tài chính tặng giấy khen cho Phòng Tài chính - 

Kế hoạch Huyện Đức Thọ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

2. Cá nhân:  

 Đề nghị Sở Tài chính  tặng giấy khen cho các đồng chí sau: 

1. Đ/c Nguyễn Thị Hải - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

2. Đ/c Trần Hồng Thắm - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

 Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, quyết định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Tài chính Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch huyện; 

- Lưu VT; TC-KH. 
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