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            Nam Định, ngày    tháng 8 năm 2022 

 

   Kính gửi: 

    - Các đồng chí Lãnh đạo sở; 

    - Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở; 

    - Phòng TN&MT các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản số 271/STNMT-VP ngày 24/01/2022 của Giám đốc Sở 

về phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi 

trường tỉnh Nam Định năm 2022; Kế hoạch số 1513/KH-STNMT ngày 

23/5/2022 về Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 

20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022); 

Kế hoạch số 2128/KH-STNMT ngày 07/07/2022 về thực hiện phong trào thi đua 

"Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025- Sở Tài 

nguyên và Môi trường. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, với tinh thần đoàn 

kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện quyết liệt, toàn 

diện, nỗ lực phấn đấu nên đã toàn ngành tài nguyên và môi trường cơ bản hoàn 

thành các nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh 

tế xã hội của tỉnh. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng của Khối Thi đua 

các Sở, ngành Kinh tế- Kỹ thuật, Cụm Thi đua số I- Bộ Tài nguyên và Môi 

trường năm 2022. Giám đốc Sở -Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành 

tài nguyên và môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện, thành phố  tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua lan 

tỏa sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài 

nguyên và môi trường góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của 

ngành trong 6 tháng cuối năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:  

I. Về công tác tuyên truyền: 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng TN&MT các huyện, thành 

phố tiếp tục quán triệt triển khai phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ 

đảng viên, công chức, viên chức, lao động các nội dung: 

1. Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua 

Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo 
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Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 

thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 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” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.  

2. Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: 

phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; 

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh 

nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; 

"Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau"… Thi đua toàn diện trên các 

lĩnh vực theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các phong trào 

thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, trọng 

tâm là các Phong trào “Đoàn kết,sáng tạo, hội nhập và phát triển” giai đoạn 

2020 – 2025; “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả” năm 2022, 

bằng các nội dung, việc làm, hành động thiết thực gắn với việc “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

II. Về thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường: 

Các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành 

phố tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 

241/STNMT-VP ngày 20/01/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành 

TN&MT trong năm 2022 và  Thông báo số 2201/TB-STNMT ngày 13/07/2022 

về Kết luận tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên 

và môi trường 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được giao (có Văn bản số 241/STNMT-VP  và Thông báo số 2201/TB-STNMT 

gửi kèm) 

III. Về công tác thi đua- Khen thưởng:  

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc sở, Thủ trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường các huyện, thành phố có trách nhiệm: Cụ thể hóa các nội dung thi đua 

theo chức năng của đơn vị mình để quán triệt, triển khai phát động phong trào 

thi đua đến từng công chức, viên chức, lao động thuộc đơn vị; đề xuất biểu 

dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp, có 

sáng kiến, giải pháp kinh nghiệm trong phong trào thi đua; báo cáo Hội đồng thi 

đua khen thưởng Sở xem xét. 
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2. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở để lựa chọn tập 

thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua; thực hiện tốt Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP 4 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

thi đua, khen thưởng, Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019 của 

UBND tỉnh về Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Nam Định; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, quan tâm khen 

thưởng công chức, viên chức, người lao động có thành tích đột xuất; báo cáo 

Hội đồng thi đua khen thưởng Sở xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét 

khen thưởng theo quy định. 

Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, phòng Tài nguyên và 

Môi trường các huyện, thành phố căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính 

trị được giao có trách nhiệm phát động, triển khai, đôn đốc và tổ chức phong 

trào thi đua cho phù hợp, thiết thực, mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm ngành tài nguyên và môi trường đã đề ra./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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