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KẾ HOẠCH     

Phát động phong trào thi đua năm 2022 
 

Căn cứ Công văn số 8240/BTNMT-TĐKTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2022, 

Năm 2022 là năm tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 và các kế hoạch 

theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua toàn ngành tài 

nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, 

đổi mới, hội nhập, hiệu quả"  nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường 

đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành 

năm 2022. 

I. Nội dung Phong trào thi đua: 

1. Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được UBND tỉnh giao. Phấn đấu thi đua thực hiện đạt và vượt kế hoạch nhiệm vụ 

của ngành tài nguyên và môi trường năm 2022. 

2. Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập 

trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh. 

3. Thi đua thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; phát triển 

Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hoá trong công tác chỉ đạo điều hành, 

kết nối liên thông giữa các ngành, các cấp; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng 

tinh gọn, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi 

trường, đổi mới sáng tạo. Gắn với phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

5. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở; tạo dựng 

hình ảnh người cán bộ ngành tài nguyên và môi trường "Trung thành - Tận tuỵ - 

Sáng tạo - Gương mẫu", góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, văn 

minh, hiện đại đáp ứng sự hài lòng của người dân. Tiếp tục thực hiện phong trào thi 

đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019 - 2025. 
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6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo 

chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. 

Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan, đơn vị; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và UBND tỉnh phát động. Làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các 

gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong 

trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng; thực hiện đánh giá, xếp loại, khen 

thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với sản phẩm, chất lượng, hiệu 

quả công việc. 

7. Tiếp tục triển khai và vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực 

hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành Trung ương, 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc 

Trăng đã phát động. 

II. Tiêu chí thi đua: 

1. Đối với tập thể: 

- Hưởng ứng và phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với các 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của ngành: có kế hoạch, giải pháp sáng tạo, 

đổi mới, an toàn, linh hoạt, hiệu quả; có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến về 

xây dựng chính sách, thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin... 

- Có chương trình công tác (kế hoạch, nhiệm vụ) của năm được xây dựng, phê 

duyệt theo quy định; hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, đảm bảo 

chất lượng, hiệu quả, không có nhiệm vụ quá hạn của năm, trong đó chương trình xây 

dựng pháp luật và giải ngân đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

- Có kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số được phê duyệt (quy 

chế, quy trình, thủ tục, trách nhiệm, tiến độ cụ thể), cắt bỏ các thủ tục rườm rà trong giải 

quyết công việc; phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; mọi dịch vụ công đều 

có thể được thực hiện trực tuyến cấp độ 3, 4. 

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, quy định văn hóa công sở: không 

đi trễ về sớm, không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc, chấp hành nghiêm các 

quy định về phòng, chống dịch bệnh... 

- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. 

2. Đối với cá nhân: 

- Có đăng ký chỉ tiêu thi đua, đăng ký sáng kiến; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật 

hoặc đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, giải pháp đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, để 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, phòng, 

chống dịch bệnh và nội quy của cơ quan, đơn vị. 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội 

quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích 

cực tham gia các phong trào thi đua; có đạo đức, lối sống lành mạnh. 
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III. Tổ chức thực hiện: 

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phổ biến và triển khai quán triệt nội dung của Kế hoạch này đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động để hưởng ứng và đăng ký thi đua; đồng thời cụ 

thể hóa nội dung kế hoạch phát động phong trào thi đua trong tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể cùng cấp để tổ 

chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong phạm vi đơn vị mình quản lý; phát 

hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích trình Giám đốc Sở khen thưởng 

thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng xét hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng kịp thời. 

- Có trách nhiệm lựa chọn gương điển hình tiên tiến thuộc phòng, đơn vị mình 

quản lý để đề xuất, giới thiệu về Sở (thông qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo 

lãnh đạo Sở xem xét biểu dương, nhân rộng hoặc gửi về Sở Nội vụ để tuyên truyền 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

2. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu Giám đốc Sở, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thực hiện sơ tổng 

kết phong trào thi đua, phối hợp tốt với các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong việc đề xuất khen thưởng 

kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời 

đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kế hoạch (nếu có) cho phù hợp tình hình thực tế. 

Tổ chức đánh giá tổng kết phong trào thi đua vào cuối năm làm cơ sở phát động 

phong trào thi đua cho năm tiếp theo. 

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng phát huy những thành quả đã đạt 

được, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức đồng lòng, thi 

đua lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua góp phần xây dựng 

ngành tài nguyên và môi trường ngày càng phát triển./. 

 
Nơi nhận:   

- UBND tỉnh (để báo cáo);   
- Sở Nội Vụ (để báo cáo);               

- Giám đốc và các PGĐ Sở;                              
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- P.TN&MT các huyện, TX,TP; 

- Các đoàn thể thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
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