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Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2019 

                             

                       Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục 

 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá ừên các lĩnh vực để phấn 

đấu về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi 

trương theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị 

quan trọng của đất nước và của Ngành và là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính ừị về tiếp tục đổi mới công tác 

thi đua, khen thưởng. 

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát 

động; nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

lĩnh vực tài nguyên nước hăng hái thi đua công tác, lao động và học tập với tinh 

thần trách nhiệm cao nhất; hành động quyết liệt; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện ở mọi cấp, mọi nơi, trong tất cả các tổ 

chức; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất 

là những trì trệ, yếu kém trong xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hướng 

tới phát triển kinh tế bền vững đất nước, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên 

nước phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Kỷ cương, liêm 

chỉnh, hành động sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”, 
gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

 1. Phong trào thi đua lĩnh vực tài nguyên nước nhằm quán triệt và triển 

khai nghiêm túc Chương trình kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trong thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 

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 2019; Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 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 2019 và định hướng đến năm 2021. 

 2. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; rà 

soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tinh giản, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, nhân viên trong từng đơn vị và trong toàn Cục. 

 3. Tạo đột phá trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tài 

nguyên nước; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng 

mắc trong lĩnh vực. 
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  4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ 

công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện văn bản hồ sơ điện tử, 

chứng thực chữ ký số trong công tác hành chính của Cục; tiếp tục hoàn thiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.  

5. Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết đơn thư, khiếu 

nại tại các điểm nóng, dễ phát sinh tiêu cực và nêu gương, khích lệ kịp thời các 

tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về công tác này. 

 6. Thực hiện nghiêm minh các quy định về chính sách tài chính, điều hành 

thận trọng, linh hoạt và tiết kiệm, phù hợp với chính sách tài khóa và chính sách 

vĩ mô; giám sát chặt chẽ đầu tư công, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, 

kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

7. Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về tài nguyên nước một 

cách thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước. 

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước kêu gọi toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, 

tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức 

phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý 

đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; 

- Khối trưởng Khối thi đua IV; 

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM,  

Hội CCB  cơ quan Cục; 

- Lưu VT, VP.     

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Châu Trần Vĩnh 
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