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KẾ HOẠCH 

Triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 

  
   

 Thực hiện văn bản số 43/PĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát động Phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến các phòng, đơn vị 

thuộc Sở, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chủ đề: 

“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả 

phục vụ người dân và doanh nghiệp” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, khắc 

phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành tài 

nguyên và môi trường năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo an ninh xã hội 

năm 2020 và nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

2. Yêu cầu 

Nội dung thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, cụ thể, rõ ràng, chất 

lượng, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động 

trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và 

môi trường. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại; công chức, viên 

chức, lao động kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp thực hiện tốt 

văn hóa công sở 

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 

trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ 
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cương hành chính; chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu của các phòng, đơn vị thuộc Sở; đẩy mạnh thực hiện phong trào 

thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa 

công sở” giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và 

nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức, viên chức; xây 

dựng hình ảnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi 

trường chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt 

động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

2. Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 

2.1. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 

nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, cập 

nhật chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

trong phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn 

khi có sự thay đổi trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (trong Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia). Giảm tỷ lệ trả kết quả chậm muộn xuống dưới 5% 

trong giải quyết TTHC đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 2.2. Tập trung chỉ đạo rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn. 

 2.3. Tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo quy định. 

2.4. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện Phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về 

địa phương đối với 25 xã, thị trấn thuộc các huyện Lộc Bình, Đình Lập và Hữu 

Lũng. 

 2.5. Tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2.6. Tiếp tục chỉ đạo vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính trong đó 

tập trung vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện điểm Lộc Bình. 

2.7. Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh năm 2020; 

2.8. Tổ chức hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với các xã phấn 

đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.  

2.9. Tổ chức thanh tra chuyên ngành về quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ 

môi trường đối với ít nhất 03 đơn vị trở lên. 

3. Thi đua xây dựng, biểu dương khen thưởng các mô hình mới, nhân 

tố mới, điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường 

Các phòng, đơn vị chú trọng phát hiện, xây dựng các mô hình mới, nhân 

tố mới, điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời đổi mới 
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cách thức tuyên truyền các mô hình, điển hình, nhân tố mới, những tấm gương 

có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác. Đổi mới hình thức 

biểu dương, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp 

thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Khen 

thưởng phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, 

nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị. Quan tâm khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích đột xuất, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực 

tiếp thực hiện nhiệm vụ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, 

kế hoạch được giao và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

phù hợp; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề 

nhằm vào nhiệm vụ trọng tâm được giao; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động tham gia phong trào thi đua yêu nước với 

khí thế sôi nổi, hiệu quả, gửu về văn phòng sở trước ngày 10/2/2020. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đưa nội 

dung Kế hoạch triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020 lên trang thông tin 

điện tử của Sở.  

3. Kết thúc đợt thi đua, các phòng, đơn vị tổng kết và biểu dương, khen 

thưởng, báo cáo tổng kết phong trào thi đua gửi Văn phòng Sở xem xét, tổng 

hợp trước ngày 10/12/2020. 

4. Giao Văn phòng Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kịp thời các phòng, 

đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện nội dung phong trào thi đua; hướng dẫn 

bình xét khen thưởng, tổng hợp, thẩm định thành tích của các tập thể, cá nhân và 

gửi báo cáo tổng kết phong trào thi đua về Sở Nội vụ và hồ sơ đề nghị khen 

thưởng gửi về Hội đồng TĐKT tỉnh theo đúng quy định. 
 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.  
 

 Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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