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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /KH-BTNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022) 

 

Thiết thực chào mừng 20 năm ngày thành lập, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 

năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, sự gắn bó, đoàn kết trong cán 

bộ toàn ngành tài nguyên và môi trường, động viên cán bộ, công chức và người 

lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thi đua lập thành tích chào mừng 

kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ. 

2. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên 

ngành tài nguyên và môi trường nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc, toàn diện về 

lịch sử hình thành và phát triển của Bộ; Tiếp tục cổ vũ phong trào giao lưu văn 

hóa văn nghệ giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng 

cao sự đoàn kết, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp 

phần vào sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường.  

3. Hội diễn cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô 

trương, lãng phí, nêu bật được ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung: Hội diễn văn nghệ của ngành tài nguyên và môi trường sẽ tổ 

chức các nội dung: Đơn ca, song ca, tốp ca (nam, nữ) đồng ca, độc tấu nhạc 

cụ, múa độc lập. 

2. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và công 

chức địa chính - môi trường cấp xã. 

3. Hình thức tổ chức: Hội diễn văn nghệ của ngành tài nguyên và môi 

trường sẽ tổ chức theo 3 cấp: 

3.1. Cấp cơ sở: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh căn cứ vào tình 

hình, đặc điểm của mình tổ chức các hoạt động văn nghệ phong phú đa dạng 

nhằm vừa đảm bảo tính quần chúng, vừa nâng cao chất lượng các diễn viên 

tham gia Hội diễn.  
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3.2. Cấp Cụm, Khối thi đua: Được tổ chức theo các Cụm, Khối thi đua 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.3. Vòng Chung kết cấp Bộ: Trên cơ sở đăng ký, lựa chọn từ các Cụm, 

Khối thi đua, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Hội diễn vòng Chung kết 

nhằm đánh giá kết quả hoạt động văn nghệ toàn ngành, biểu dương các cá nhân, 

tập thể đạt thành tích tốt trong Hội diễn. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG 

1. Thời gian:  

1.1. Cấp cơ sở: Hoàn thành trong tháng 5/2022.  

1.2. Cấp Cụm, Khối thi đua: Hoàn thành trước ngày 15/7/2022. 

1.3. Vòng Chung kết cấp Bộ: Hoàn thành trước ngày 04/8/2022. 

2. Địa điểm: Hội diễn văn nghệ ngành tài nguyên và môi trường sẽ được 

tổ chức tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Kinh phí: 

- Cấp cơ sở và cấp Cụm, Khối thi đua: Sở Tài nguyên và Môi trường các 

tỉnh và các Cụm, Khối thi đua căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa 

phương chủ động kinh phí tổ chức vòng sơ loại tại cơ sở. Tự bố trí kinh phí ăn, 

nghỉ, đi lại, trang phục dự thi và các điều kiện khác cho các diễn viên tham gia 

vòng Chung kết cấp Bộ tại thủ đô Hà Nội. 

- Cấp Bộ: Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành tài nguyên và môi 

trường sẽ lo toàn bộ kinh phí tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất cho các diễn 

viên tham gia thi vòng Chung kết cấp Bộ. 

4. Giải thưởng: 

- Đối với cấp cơ sở và Cụm thi đua: Các đơn vị tổ chức có trách nhiệm 

xây dựng cơ cấu giải thưởng cho các nội dung thi. 

- Đối với cấp Bộ: Ban Tổ chức Hội diễn xây dựng cơ cấu giải thưởng cho 

các nội dung thi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp cơ sở 

Căn cứ nội dung, yêu cầu Kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và 

hiệu quả, cụ thể như sau: 

- Tổ chức vòng sơ loại cấp cơ sở. 

- Thành lập Đội văn nghệ cử tham gia Cấp Cụm, Khối thi đua. 

- Chủ động kinh phí và các điều kiện phục vụ khác cho Đoàn tham gia 

Hội diễn. 
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- Huy động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia cổ 

vũ; quản lý các hoạt động của đội văn nghệ và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ 

chức về mọi mặt của đoàn mình trong suốt quá trình Hội diễn. 

2. Cấp Cụm, Khối thi đua 

Trưởng các Cụm, Khối thi đua (quy định tại các Quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 395/QĐ-BTNMT ngày 02/3/2022 và số 

601/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2022):  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Cụm, Khối 

để tổ chức, qua đó lựa chọn các cá nhân, đội diễn xuất sắc cử tham dự cấp Bộ;  

- Đăng ký danh sách diễn viên và các nội dung tham gia gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 31/6/2022 qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết xin liên hệ: ông Trần Quang Đẩu, chuyên 

viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể; ĐT: 0906.058.607). 

3. Cấp Bộ: 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ 

Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền trình Bộ thành lập Ban Tổ chức Hội diễn 

văn nghệ, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức, kinh phí giải thưởng và các điều 

kiện cần thiết khác phục vụ cho Hội diễn.  

- Ban Tổ chức Hội diễn có trách nhiệm xây dựng Quy chế hội diễn, kế 

hoạch cụ thể, phân công các thành viên và phối hợp với các tổ chức cơ quan, 

đơn vị trong Bộ triển khai các hoạt động Hội diễn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2022 chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, các Cụm, 

Khối thi đua thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy 

định./. 

   

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các Sở TN&MT; 

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM Bộ, 

Hội CCB Bộ; 

- Lưu: VT, VPĐ-ĐT. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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