BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:3082 /QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước
ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 về tổ
chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài
nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tài
nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025 gồm các thành viên
sau:
1. Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Trưởng Ban;
2. Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Phó Trưởng Ban
thường trực;
3. Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban;
4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
5. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính;
6. Chủ tịch Công đoàn Bộ;
7. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ;
8. Chánh thanh tra Bộ;
9. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai;
10. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
11.Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường;
12. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
13. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
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14. Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
15. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước;
16. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi
trường;
17. Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu;
18. Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia;
19. Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền theo dõi
công tác thi đua, khen thưởng, Thư ký.
Điều 2. Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ:
a) Xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức Đại hội, như: nội dung, chương
trình và kịch bản chi tiết; xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn
2015-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; mời các tập thể, cá
nhân tham luận theo các chuyên đề; biên tập, xuất bản Kỷ yếu của Đại hội; tổ
chức xây dựng phim, các tài liệu để tuyên truyền;...
b) Chuẩn bị kinh phí, công tác lễ tân, khánh tiết, hậu cần và các điều kiện
cần thiết khác phục vụ Đại hội.
Trưởng Ban phân công nhiệm vụ cho các Thành viên. Các Thành viên
được phép huy động các nguồn lực của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ và
chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về công việc được phân công.
Ban Tổ chức Đại hội tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên
truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 3;
- Lưu VT, TĐKTTT, Thi35.

2

