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KẾ HOẠCH
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước
(11/6/1948 - 11/6/2018)
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Thuận về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước
(11/6/1948 - 11/6/2018).
Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2017, Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ năm 2018, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 11/6/2018) với những nội dung như sau:
1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW
ngày 07/01/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/5/2014
của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016
của Thủ tướng Chính phủ vế phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại
biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tăng cường, quán triệt, tuyên truyền
đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm
chuyển biến nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí,
tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Gắn kết các
phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày
30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các phòng, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo,
chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy vai trò
tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn
trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; trách nhiệm của người đứng
đầu các phòng, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ
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Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước
(11/6/1948 - 11/6/2018), cụ thể:
- Đợt 1, từ đầu năm đến ngày 30/6/2018: Phát động phong trào thi đua đặc
biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi
đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018).
Nội dung thi đua tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ
rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi
trường; tạo sự đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực đất đai,
khoáng sản, môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; sắp xếp tổ chức, bộ
máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phòng
chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu thi đua thực
hiện đạt ít nhất 50% chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2018, tạo
tiền đề để thực hiện hoàn thành kế hoạch cả năm 2018.
Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ 6
tháng đầu năm 2018. Tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước
(11/6/1948 - 11/6/2018).
- Đợt 2, từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018: Phát động phong trào thi
đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao
năm 2018.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động gắn với
phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, nhất là phong trào thi đua “Toàn
dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh
Thuận xanh-sạch-đẹp”… và các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật; thi đua cải cách hành chính …
4. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ
cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến
sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 11/01/2016
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành
chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày
09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ
luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đưa
công tác cải cách hành chính làm nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao chỉ số cải
cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn
sang cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông (ICT INDEX)
và nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong
giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện,
hiện đại.
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5. Triển khai thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết
định số 115/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban
hành Quy chế thi đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát huy vai
trò trách nhiệm của công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng để đáp
ứng yêu cầu công tác tham mưu. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của
Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở và các đơn vị trực thuộc, nhất là trong tham mưu
tổ chức thực hiện phong trào thi đua.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình
tiên tiến giai đoạn 2016-2020, nhất là các mô hình mới, nhân tố mới từ phong trào
thi đua, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; trong đó
chú trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân
rộng. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến gắn
với sơ kết, tổng kết các đợt thi đua của Sở, ngành, đơn vị.
7. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua
yêu nước gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị và
kết quả làm việc của công chức, viên chức, người lao động. Thông qua việc kiểm
tra, kịp thời kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh hạn chế,
sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; đồng
thời phát hiện và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các
phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Tăng cường công tác
kiểm tra, thanh tra việc thực thi pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và các
phong trào thi đua chuyên đề đã phát động; kiên quyết xử lý nghiêm minh những
hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
8. Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch
theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng quan tâm khen
thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động công tác.
Căn cứ Kế hoạch này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu
Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ
chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đạt được trong phong trào thi đua
thông qua Văn phòng Sở để tổng hợp.
Giao Chánh Văn phòng Sở theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế
hoạch này./.
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