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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai tổ thức thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng 

 cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh 

về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, Sở Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn cơ quan, đơn vị trong việc tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 

hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu số 17, chỉ tiêu số 18 thuộc lĩnh vực 

phụ trách của Sở Tài nguyên và Môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua tiếp tục là một trong những phong trào trọng tâm của 

cơ quan, đơn vị; hàng năm đánh giá kết quả phong trào thi đua xây dựng nông 

thôn mới gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua, khen 

thưởng của cơ quan, đơn vị. 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trên khắp cơ quan với 

nội dung, hình thức phong phú, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị; gắn triển khai 

Phong trào xây dựng nông thôn mới với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá 

trình tổ chức thực hiện. 

- Đến năm 2025 tiến hành tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, 

khen thưởng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô 

hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới trên toàn cơ 

quan, đơn vị giai đoạn 2021- 2025. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

- Đối  với  xã  nông  thôn  mới: đến năm 2025, phấn đấu có thêm 50 xã 

đạt chuẩn tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí lên 126/181 xã, chiếm  tỷ lệ 

69,6%. 

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao: đến năm 2025, phấn đấu có thêm 20 

xã đạt chuẩn tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí về chất lượng 
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môi trường sống, nâng tổng số xã đạt chuẩn đối với 02 tiêu chí lên 35/115 xã, 

chiếm tỷ lệ 30,4% tổng số xã đã đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh. 

- Các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào 

thi đua; tập trung tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương chính 

sách cho UBND tỉnh và cho Sở; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Chủ trì tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn các huyện, xã triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường 

và an toàn thực phẩm, tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống. 

- Chủ trì tham mưu cho Sở phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 

hướng dẫn thực hiện, đánh giá kết quả về công tác môi trường nông thôn. Chủ 

trì tham mưu thẩm định các tiêu chí: Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực 

phẩm (các chỉ tiêu 17.2, 17.3, 17.6, 17.7, 17.8, 17.11, 17.12) thuộc Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã NTM. Tiêu chí 17: Môi trường (các chỉ tiêu 17.1, 17.2, 17.3, 

17.4, 17.5, 17.6, 17.12), Tiêu chí 18 về chất lượng môi trường sống (các chỉ tiêu 

18.7, 18.8) thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.  

2. Văn phòng Đăng ký đất đai 

Tham mưu cho Sở chỉ đạo đôn đốc các huyện thực hiện công tác đăng ký 

đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân sử 

dụng đất trên địa bàn các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới, nâng cao và 

kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Các phòng, đơn vị khác 

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng cụ 

thể, thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến mạnh mẽ về 

nhận thức “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có 

điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xây dựng nông thôn mới bảo 

đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia 

và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân nông thôn. 

Các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có 

hiệu quả Phong trào thi đua trong giai đoạn mới với nội dung, tiêu chí, tiêu 

chuẩn, biện pháp cụ thể, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo 

điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả. Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường phân công rõ trách 

nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN 

KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng, tiêu chí thi đua 

a) Đối với tập thể 

Chủ động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền 

làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức “xây dựng nông thôn mới là quá trình 
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liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, xây 

dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người 

dân làm chủ thể tham gia và hưởng thụ thành quả của nông thôn mới, góp phần 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, qua đó tạo sự 

đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025. 

Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo sự phân công 

của Lãnh đạo Sở. 

b) Đối với cá nhân 

Công chức, viên chức, người lao động trong sở có nỗ lực bám sát cơ sở, 

có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền 

ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng 

dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới. 

2. Hình thức và tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng 

a) Hình thức khen thưởng: 

- Huân chương lao động; 

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Giấy khen của Giám đốc Sở. 

b) Tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng: bám sát theo Hướng dẫn của Sở Nội 

vụ về việc Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở nội dung Kế hoạch, triển 

khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tổ chức thực hiện thắng 

lợi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; Theo dõi, đề 

xuất khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong 

trào thi đua. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện theo 

kế hoạch, tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở xem xét, khen 

thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện phong trào. Tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh 

nghiệm vào năm 2023, tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025./. 

  
Nơi nhận : 
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Sở Giao thông vận tải (Cụm trưởng); 

- Sở Công Thương (Cụm phó);     

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;    

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng mục NTM); 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, VP (LTT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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