
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số           /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 

ngành Tài nguyên và Môi trường lần IV 

  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ vào Kế hoạch số12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và 

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV giai đoạn 2020-

2025; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, 

QUYẾT ĐỊNH: 

     Điều 1. Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường 

lần thứ IV vào đầu tháng 7 năm 2020. 

     Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung, chương 

trình và triển khai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và 

môi trường lần IV.  

  Kính phí tổ chức Đại hội được bố trí từ ngân sách nhà nước được giao 

trong kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các nguồn hỗ trợ khác.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên 

truyền, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

khác trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Hội đồng TĐKT Trung ương (để báo cáo); 

- Ban TĐKT Trung ương (để phối hợp thực hiện); 

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB Bộ;  

- Lưu VT, TĐKTTT, Thi35. 

    BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

     Trần Hồng Hà 
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