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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:       /BTNMT-TĐKTTT 
 

 

V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

điển hình tiên tiến các cấp. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020       

                             
 

 

 
 

 

 

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. 

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Kế hoạch số 12/KH-BTNMT tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, 

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020. 

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp, thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ chỉ đạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh một 

số nội dung Kế hoạch như sau:   

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị 

công nhận là điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015-

2020 gửi về Bộ kèm theo trích báo cáo thành tích (thành tích nổi bật của các tập 

thể, cá nhân) trước ngày 20 tháng 3 năm 2020; số lượng tối đa: mỗi Tổng cục 03 

điển hình, đơn vị khác trực thuộc Bộ: 02 điển hình, mỗi Sở Tài nguyên và Môi 

trường: 02 điển hình; tiêu chí để xét chọn thực hiện theo quy định tại Kế hoạch xây 

dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 số 08/KH-BTNMT ngày 08 

tháng 12 năm 2016.  

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, 

hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2020. 

Riêng các đơn vị được chọn tổ chức điểm (Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài 

nguyên và Môi trường miền Nam) hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2020. 

3. Sau khi tổ chức Hội nghị xong, trong thời hạn 10 ngày làm việc, đề nghị 

gửi Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-

2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-

2025 về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền). 
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Các nội dung khác thực hiện theo Văn bản số 12/KH-BTNMT ngày 11 tháng 

9 năm 2019./. 

 
  

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT (để phối hợp chỉ đạo); 

- Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCSHCM  Bộ,  

Hội CCB cơ quan Bộ (để phối hợp thực hiện); 

 - Lưu VT, TĐKTTT, Thi130.    

  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 
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