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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 04 tháng 10 năm 2021

V/v Phát động phong trào thi đua đặc biệt
theo Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày
30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết,
chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến
thắng đại dịch COVID-19”.
Để triển khai phát động thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên
và Môi trường phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn Ngành tài
nguyên và môi trường như sau:
1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi
trường các huyện, thành phố thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết,
Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Triển khai toàn
diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi
nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng
của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu các phòng, đơn vị, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng
yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.
2. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa... thúc đẩy tăng năng suất lao
động và hiệu quả công tác; huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng,
chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
3. Thi đua cùng chung tay bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức
khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách,
người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và
lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ
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cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch
vượt qua khó khăn trong đại dịch.
4. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động
đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình
hình đại dịch để gây rối, chống phá.
5. Thi đua tuyên truyền triển khai kịp thời, hiệu quả, an toàn Chiến lược
tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.
6. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng,
chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng,
thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ và chính quyền các cấp triển khai.
7. Giao Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở) chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn
vị, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc và
tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân
thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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