BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:6635 /BTNMT-TĐKTTT
V/v bình xét khen thưởng thành tích
năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

04
12
Hà Nội, ngày tháng năm 2018

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 Khối thi đua, Cụm trưởng Cụm thi đua.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII có ý nghĩa rất
quan trọng, năm tiếp theo trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế
hoạch giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài
nguyên và môi trường, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm
kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(11/6/1948-11/6/2018). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động
phong trào thi đua “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong
quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”
và phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”.
Để thực hiện kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2018 theo hướng đổi mới,
nâng cao chất lượng, gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm
vụ chính trị, Bộ đã sớm hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, bình
xét khen thưởng tại các văn bản: Hướng dẫn số 01/HD-BTNMT ngày 17/3/2017
về Khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện “Phong trào thi đua xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; Công văn 1875/BTNMT-TĐKTTT ngày
16/4/2018 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018.
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi
trường và Khối trưởng Khối thi đua, Cụm trưởng Cụm thi đua tổ chức sơ kết, tổng
kết các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2018, cụ thể như sau:
1. Bình xét khen thưởng năm 2018
Khen thưởng thành tích toàn diện (khen thường xuyên) và khen thưởng
thành tích phong trào thi đua theo chuyên đề: thực hiện theo Công văn số
1875/BTNMT-TĐKTTT ngày 16/4/2018.
Đối với phong trào “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”:
thực hiện sơ kết, bình xét khen thưởng thực hiện theo Mục 3 Công văn số
4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018; phong trào “Cả nước chung sức xây
dựng nông thôn mới”: thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-BTNMT ngày
17/3/2017.

2. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng
Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng chậm nhất là 31 tháng 01 năm
2019. Riêng hồ sơ xét tặng Cờ Thi đua của Bộ và Cờ Thi đua của Chính phủ nộp
chậm nhất là 20 tháng 12 năm 2018.
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài
nguyên và Môi trường, Khối trưởng Khối thi đua, Cụm trưởng Cụm thi đua khẩn
trưởng triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị
liên hệ với Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền)./.
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Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng N.T.P.Hoa (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Sở TN&MT;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TĐKTTT.
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