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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 

 

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình 

hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bám sát phương 

châm hành động của Chính phủ  “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt 

phá, hiệu quả”, trong năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt, triển 

khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Công tác quản lý 

nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần 

vào việc thực hiện hoàn thành các  chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hôị của 

tỉnh. 

Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, và thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-

2020;  chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển 10 

năm 2021-2030.  Đồng thời năm 2020 cũng là năm tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện 

lớn của Đảng, của đất nước và địa phương, đó là: 90 năm thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 75 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc 

Kạn; là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân 

các cấp và Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV. 

Với tinh thần, phát huy thành tích của năm 2019 và tạo không khí thi đua 

sôi nổi, sâu rộng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của 

Tỉnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020 mà Nghị quyết 

BCH Đảng bộ Sở và Nghị quyết Hội nghị công chức người lao động của Sở đề ra.  

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động thi đua đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành hăng hái tích cực thi đua lập thành 

tích, phấn đấu thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 với 

phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng 

tạo, hiệu quả”  cùng các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương 

và  của tỉnh; các quy định pháp luật đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 
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động; đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đặc biệt là 

04 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát  động trong c ả nước với 

phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 

và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện vă n hóa công sở” . 

Tổ chức các phong trào thi đua phải thường xuyên đổi mới, thiết thực, hiệu quả 

theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa 

XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  

2. Phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo với phương 

châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu 

quả” để thực hiện tốt: Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 03/12/2019 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ mười tám (khóa XI) về nhiệm vụ năm 2020 và 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020; Chương trình 

hành động tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2020; Quyết định số 91/QĐ-BTNMT 

ngày 13/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chương trình 

hành động thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 

của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Tăng 

cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong hệ thống của ngành tài 

nguyên và môi trường, tất cả các hoạt động đều hướng tới lợi ích của người dân và 

cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu, kế hoạch năm 2020 được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh, của ngành tài nguyên và môi trường . 

3. Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, rèn luyện đạo đức nghề 

nghiệp, tác phong công sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ cá nhân, 

tổ chức, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định góp phần nâng cao 

chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và sở, ngành  (DDCI)  theo mục 

tiêu đã đề ra. 
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4. Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc thực hiện cải cách hành 

chính với đánh giá phân loại công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. 

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo khí thế sôi 

nổi, phấn khởi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, 

người lao động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.  

6. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chủ đề 

năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; chú trọng việc phát hiện, bồi 

dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến và nhân tố mới; thường xuyên tuyên 

truyền, phổ biến những mô hình, những cách làm hay giúp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý, bảo vệ, khai thác tài nguyên và môi trường, góp phần đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng bền vững.     

Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người 

lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức 

đoàn kết, phấn đấu, nâng cao tinh thần thi đua yêu ngành, yêu nghề để thực hiện 

hoàn thành các chỉ tiêu được giao./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TNMT các huyện, thành phố; 

- TV Khối TĐKT-KT; 

- Lãnh đạo Sở (quán triệt); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (t/hiện); 

- Website Sở;  

Gửi bản giấy: 
- Sở TNMT Cao Bằng (Cụm trưởng CTĐ số II); 

- Lưu: VT, HH (25b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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