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                     Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua. 

  

Năm 2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành tài nguyên và 

môi trường; 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 5 năm 2021 - 2025 và 

các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. 

Đồng thời, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất 

nước và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002-

2022), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua toàn 

ngành tài nguyên và môi trường 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 năm 2022. 

I. Nội dung Phong trào thi đua 

1. Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện đồng 

bộ thể chế chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ 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. 

2. Thi đua thực hiện chuyển đổi số; 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 hóa 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.  

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính 

quyền điện tử; 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.  

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện văn nghệ, thể dục, thể thao 

nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

5. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; 
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mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi 

trường là một hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công 

sở; tạo dựng hình ảnh người cán bộ ngành tài nguyên và môi trường “Trung 

thành - Tận tụy - 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. 

6. Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các 

phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương phát động; làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các gương điển 

hình tiên tiến; 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.  

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

1. Tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công 

tác để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động 

của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 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 2022. 

2. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế huy động, phân bổ và sử dụng có 

hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị 

trường và xã hội trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến 

đổi khí hậu: Xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự án Tổng 

kết thi hành Luật quản lý tài nguyên nước và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). 

Trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược địa chất, 

khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

tổng kết đánh giá và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Địa chất và Tài 

nguyên khoáng sản. Tập trung xây dựng, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

Quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia đồng bộ.  

3. Phát triển tài nguyên số, dữ liệu số, chuyển đổi số ngành tài nguyên và 

môi trường, phát triển vận hành hệ thống thông tin đất đai (MPLIS), cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở dữ liệu quan 

trắc tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo điều hành về tài nguyên và môi trường, 

100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

4. Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi 

đua với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng kế hoạch, nội dung, 

tiêu chí cho từng công việc phù hợp với lĩnh vực quản lý, gắn kết chặt chẽ giữa 

công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và phát triển 

ngành tài nguyên và môi trường, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu 
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nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.  

III. 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, tỷ lệ nhiệm 

vụ hoàn thành đúng hạn hằng tháng đạt mức trên 90%, 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 muộn 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. 

IV. Tổ chức thực hiện 

- Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ chủ trì theo dõi, hướng 

dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ 06 tháng, kết thúc năm, 

báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện; tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp 

thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. 
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- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khối trưởng, Cụm trưởng các 

Khối, Cụm thi đua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể 

để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt công việc hằng tháng, hằng quý, 

năm của cơ quan, đơn vị; đăng ký sáng kiến, các danh hiệu thi đua theo quy định 

và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện thành công.  

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường 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, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức đồng 

lòng, thi đua lao động sáng tạo, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2022./. 
 

  

Nơi nhận: 
 -Như trên; 
- Hội đồng TĐKT TW; 
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;  
- Các Thứ trưởng; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; Các Sở TN&MT; 
- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ, 
 Hội CCB cơ quan Bộ; 

- Lưu VT, TĐKTTT, V.      

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Trần Hồng Hà 
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