
Kính gửi: Thủ trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc Phát động phong trào thi đua năm 2022; 

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 

2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đề nghị thủ 

trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Triển khai nội dung “Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2022 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phát động phong trào thi đua năm 2022” đến 

toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình biết 

và ra sức thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022” nhằm góp phần hoàn thành các 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 của 

tỉnh. (Kèm theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh). 

2. Tiếp tục triển khai và vận động công chức, viên chức và người lao 

động tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch, Phong trào thi 

đua trong năm 2022 do Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã phát động như: 

“Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 28/01/2022 về phát động phong trào thi đua 

năm 2022”; “Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Phong 

trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Phong trào Cả nước 

chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025”; 

“Phong trào Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng thi đua thực hiện văn 

hóa công sở, giai đoạn 2019-2025”; “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; “Phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường 

giai đoạn 2020 - 2025”;... 

3. Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá 

nhân, những điển hình tiên tiến, những mô hình mới, nhân tố mới đạt thành tích 

xuất sắc, có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, qua đó báo cáo và 

đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Sở để khen thưởng hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định. 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /STNMT-VP Sóc Trăng, ngày       tháng 4 năm 2022 
Về việc triển khai Kế hoạch số 

48/KH-UBND ngày 30/3/2022  

của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

phát động phong trào thi đua 

năm 2022. 

 



4. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải nội dung công văn này 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở biết và thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị 

các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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