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             UBND TỈNH KHÁNH HÒA                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  
            Số:          /STNMT-TĐKT                Khánh Hoà, ngày      tháng 3 năm 2018
 

     PHÁT ĐỘNG PHONG TRAO THI ĐUA
Thưc hiên Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2011-11/6/2018)

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động 
phong trào thi đua Thưc hiên Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2011-11/6/2018) và sơ kết điển hình 
tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2018 tại Công văn số 
1402/BTNMT-TĐKTTT ngày 26/3/2018 và kế hoạch triển khai, phát động phong 
trào Thi đua – Khen thưởng và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2018 
do Cụm Thi đua số V – Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động. Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường Khánh Hoà phát động phong trào thi đua yêu nước 
hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái 
quốc (11/6/2011-11/6/2018) trong ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh 
Hòa năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành tài nguyên và môi 
trường đẩy mạnh việc hưởng ứng các phong trào thi đua nhằm học tập, quán 
triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc chào mừng kỷ niệm 
70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2011-
11/6/2018); tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của ngành 
tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với 
mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của phòng, đơn vị 
mình. Các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm 
tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và thực sự lôi cuốn, động viên được đông đảo 
lực lượng trong toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa tham gia, 
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; đảm bảo nội quy văn hóa công sở.

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các 
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Thưc hiên thăng 
lơi nhiệm vụ công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018” do Sở Tài 
nguyên và Môi trường phát động theo chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành 
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động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường 
và thích ứng với biến đổi khí hậu” của Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động 
tại Công văn số 513/STNMT-TĐKT ngày 02/02/2018.

4. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua thực hiện tốt công tác cải cách 
hành chính trong toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa nhằm 
đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các yêu 
cầu của các tổ chức, công dân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn dưới 01 %. 
Chấn chỉnh kỷ cương trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động 
trong ngành tài nguyên và môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Thi đua thực hiện các kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018, tiến 
tới tổ chức thực hiện tốt “Phong trào thi đưa xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động
          6. Tiêu chí xét thi đua

- Không mất đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiéu nại, tố cáo, không 
tham nhũng, lãng phí, không phiền hà, sách nhiễu.

- Có phong trào thi đua thiết thực gắn với thực nhiệm vụ chính trị năm 
2018 của phòng, đơn vị.

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở 
và nội quy cơ quan, đơn vị; không đi muộn về sớm; không rượu bia, hút thuốc lá 
tại nơi làm việc, không sử dụng tài sản công vào việc riêng.

7. Thời gian tổ chức sơ kết phong trào thi đua:
Sở tổ chức Hội sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường 

giai đoạn 2016-2020 tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 4 năm 2018 và xét đề nghị 
Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho 02 tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2018. Tập thể, cá nhân điển hình 
tiên tiến được cử tham dự Hội nghị sơ kết điển hình tiên tiến ngành tài nguyên 
và môi trường giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức 
vào tháng 6/2018 tại Hà Nội.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi Công chức, Viên chức và 
người lao động toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa ra sức 
phấn đấu, cùng nhau thi đua để phong trào thi đua đạt kết quả tốt, góp phần thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch công tác ngành tài nguyên và môi trường 
năm 2018./.
Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC
- Vụ TĐKT&TT- BTNMT;
- Ban TĐKT tinh (B/cao);
- Sở TNMT Quảng Nam (Cụm trưởng Cụm 5);
- Sở GT Vận tài (Trưởng khối TĐ QLNN II);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT);
- Phòng TN&MT cấp huyện;
- Lưu: VT, TĐKT.
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