
Đồng chí Trần Xuân Lành với mô hình “Vận động đảng viên,
công chức trong đơn vị tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan
trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách thủ tục hành chính”

-----

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận,
đồng chí Trần Xuân Lành luôn quan tâm, sâu sát và nắm bắt kịp thời tâm tư,
nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ
quan và trong hệ thống Kho bạc toàn tỉnh. Bản thân đồng chí có phẩm chất đạo

đức tốt, lối sống lành mạnh; gương mẫu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững và thực hiện tốt đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng chí Trần Xuân Lành có uy tín và phương pháp “khéo” đã lãnh đạo

đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“Dân vận khéo”, đặc biệt trong việc vận động các cơ quan sử dụng ngân sách trên
địa bàn tỉnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua cổng thông tin điện tử

Kho bạc Nhà nước; góp phần vào việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong
lĩnh vực Kho bạc; đồng thời vận động cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện

tốt thu - chi ngân sách Nhà nước nói chung và chi trả tiền đền bù giải tỏa cho nhân
dân nói riêng; vận động cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh... Nhờ đó trong cơ quan không xảy ra vụ
việc hay vấn đề bức xúc, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất.

Qua 5 năm triển khai, đồng chí đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh,

đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Cụ
thể: Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận đạt Trong sạch vững mạnh
tiêu biểu cấp tỉnh 11 năm liền (2007 - 2017) và được tặng Cờ thi đua xuất sắc 10
năm (2007 - 2016); các đoàn thể trong cơ quan hàng năm được công nhận hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm Kho bạc Nhà nước tỉnh được Bộ Tài chính
công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Tổng Giám đốc Kho
bạc Nhà nước tặng Giấy khen.

Hàng năm gia đình đồng chí Trần Xuân Lành được nơi cư trú công nhận
gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; được cấp có thẩm quyền công nhận đạt danh
hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 05 năm liền (năm 2015 - 2019); Chiến sỹ thi đua
ngành Tài chính (năm 2018); nhiều năm liền là đảng viên Hoàn thành xuất sắc
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nhiệm vụ (trong đó năm 2017 là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu
cấp trên cơ sở); năm 2015 được Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước tặng Giấy
khen; năm 2016 được Bộ Trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen; được Chủ tịch
UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm 2017 và 2019). Ngoài ra, trong năm 2020, đồng
chí Trần Xuân Lành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04

năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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