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 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:          /KH-BTNMT 
 

 

         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Phong trào thi đua 

“hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” 

 

Trong những năm vừa qua, ngành tài nguyên và môi trường đã nỗ lực 

phấn đấu thi đua đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhằm tạo sự đột phá để 

thực hiện thành công kế hoạch 05 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII 

của Đảng, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ 

(1969 - 2019), Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”. Cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA  

Phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh của toàn thể đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nâng cao kiến thức, 

rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo, thể hiện nhiệt huyết và quyết tâm trong công 

cuộc xây dựng và phát triển ngành giai đoạn tới trên cơ sở đề xuất những giải 

pháp, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay, mô hình hiệu quả tác động trực 

tiếp đến hoạt động quản lý điều hành; xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính 

sách pháp luật tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài 

nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành 

tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và 

Môi trường lần thứ IV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội 

nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài 

nguyên và môi trường lần thứ IV và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X, góp 

phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.  

II. NỘI DUNG 

1. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm cụ thể hóa 

chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng công tác hoàn thiện chính sách, pháp 

luật; khắc phục những hạn chế, bất cập trong ban hành, hướng dẫn tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật;  

2. Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế các vấn để tiêu cực, điểm nóng về tài 

nguyên và môi trường, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và kiến nghị 

hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường nhằm dự 

báo các vấn đề theo xu thế phát triển. 

3. Các giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện các đề án, dự án hợp tác 

quốc tế có hiệu quả kinh tế - xã hội, sáng kiến cải tiến trong các hoạt động điều 

tra cơ bản và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. 
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4. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong công tác cải cách hành 

chính; công tác thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan 

liêu, tham nhũng.  

5. Thành tựu, đóng góp nổi bật của các hoạt động, hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm,.diễn đàn, sự kiện nổi bật, tiêu biểu; gương điển hình tiên tiến, mô hình 

mới, cách làm hay trong ngành tài nguyên và môi trường; sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật, ứng dụng công nghệ mới về tài nguyên và môi trường. 

III. ĐỐI TƯỢNG 

Tập thể, cá nhân trong ngành tài nguyên và môi trường, các nhà khoa học 

và các tập thể, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường trong phạm vi toàn quốc đề xuất, các hiến kế, giải pháp, ý tưởng sáng 

tạo để giải quyết những khó khăn vướng mắc đối với công tác quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

IV. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Tiêu chí thi đua 

1.1. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo được áp dụng hiệu quả và đóng góp 

thiết thực cho công tác xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về tài nguyên 

và môi trường  

1.2. Giải pháp, ý tưởng sáng tạo nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá 

trình thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường, được cơ quan quản lý, địa 

phương, bộ, ngành liên quan và cộng đồng ghi nhận. 

1.3. Giải pháp, ý tưởng sáng tạo có ý nghĩa thiết thực đối với công tác 

điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và mang tính phát triển. 

1.4. Sáng kiến, giải pháp có tác dụng làm chuyển biến nhận thức, hành vi 

của cộng đồng về vị trí, vai trò của công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.5. Giải pháp, ý tưởng có tác dụng làm tăng hiệu quả của công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về tài 

nguyên và môi trường. 

1.6. Ưu tiên, khuyến khích những giải pháp ý tưởng nhận được bằng 

khen, giấy khen của cấp cơ sở, của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các giải 

pháp, ý tưởng của các tổ chức, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

2. Hình thức khen thưởng 

- Hằng tháng, quý và kết thúc năm công tác, các đơn vị xây dựng báo cáo 

đánh giá kết quả triển khai phong trào “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng 

sáng tạo” và thực hiện tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân có những giải 

pháp, ý tưởng sáng tạo hiệu quả.  

- Khen thưởng đợt 1: Kết thúc năm 2019, mỗi đơn vị xem xét, lựa chọn 

không quá 02 tập thể hoặc cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

“Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường xem xét, tặng Bằng khen. Thời gian nhận hồ sơ xét khen thưởng 

năm 2019 chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.  

- Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua (dự kiến vào năm 2020): Mỗi 

đơn vị lựa chọn không quá 03 tập thể hoặc cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức 

thực hiện “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” giai đoạn 2019 - 2020. 

Thời gian nhận hồ sơ xét khen thưởng năm 2019 chậm nhất vào ngày 31 tháng 

12 năm 2020.  

- Hồ sơ khen thưởng đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Vụ 

Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền), số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành có trách nhiệm quán triệt, 

chỉ đạo và cụ thể hóa Kế hoạch này để tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện 

thắng lợi kế hoạch hàng năm và kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020 của cơ quan, 

đơn vị và của Bộ, ngành. 

2. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị và các cơ quan truyền 

thông trong và ngoài ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện 

Kế hoạch.  

3. Đề nghị Khối trưởng các Khối thi đua, Cụm trưởng các Cụm thi đua 

chỉ đạo các đơn vị trong Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường 

tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực hưởng 

ứng tham gia Kế hoạch. 

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai các phong trào thi đua, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác thi đua khen thưởng trong ngành; đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Bộ 

trưởng việc triển khai Kế hoạch này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các đơn vị liên hệ về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) để 

phối hợp, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;  

- Khối Thi đua các Bộ ngành Kinh tế; 

- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở 

TNMT (để thực hiện); 

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

  cơ quan Bộ; 

- Lưu VT, TĐKTTT. Y.    
  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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