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PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2020 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KIÊN GIANG 
 

 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Kiên Giang nói riêng và 

cả nước nói chung, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Kỷ 

niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020 ); 

75 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/8/1945 - 

19/8/2020 ); kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975 – 30/4/2020 ) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2020).  

Năm 2020 cũng là năm cuối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2016 - 

2020) của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, 

giai đoạn 2016 - 2020 của ngành tài nguyên và môi trường đã đề ra.  

Đối với ngành tài nguyên và môi trường, đây là năm cần tập trung giải quyết 

nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tạo bước chuyển biến mới, tích cực và 

toàn diện trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo 

đó, nhằm thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã xác định chủ đề hành động trong toàn ngành là: 

“Kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính” . 

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của năm 

2019; năm 2020, ngành tài nguyên và môi trường tập trung nội dung phong trào thi 

đua vào các nhiệm vụ sau đây: 

1. Tăng cường trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu 

trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành tài 

nguyên và môi trường.  

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại 

đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động. 

3. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; tăng 

cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây 

dựng cơ sở dữ liệu. 

4. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm 

nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. 
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5. Tiếp tục tăng cường phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền điển hình ở 

địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo; thực hiện tốt việc phổ 

biến, triển khai các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

6. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua 

ái quốc; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. 

7. Tích cực hưởng ứng trào phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 

chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 

2019-2025 kết hợp với thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, tạo sức lan tỏa 

trong cộng đồng. 

8. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ hơn nữa về nhận thức của công chức, viên chức và người lao động theo tinh 

thần của Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Xây dựng và 

nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các phong 

trào thi đua và công tác khen thưởng. 

9. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi 

trường thường xuyên nghiên cứu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến trong công 

tác quản lý, cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh 

vực quản lý của ngành, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. 

10. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá”. Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; giữ gìn, bảo vệ bí mật nhà 

nước, bảo vệ tài liệu, tài sản cơ quan; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành, các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá các nội dung thi đua để đăng ký và 

phát động các phong trào thi đua năm 2020 tại cơ quan, đơn vị. 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể Đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động trong ngành phát huy những thành quả đạt 

được, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực mạnh 

mẽ, với ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề, ra sức phấn đấu tiếp tục cổ vũ 

khơi dậy tinh thần thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung 

thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra./. 

         GIÁM ĐỐC 

 

 

 


