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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ 

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM 

 

Số:               /ĐĐBĐVN-TCCB 

V/v phát động phong trào thi đua năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày         tháng 02 năm 2019 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục 

Năm 2019, là năm có ý nghĩa tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để phấn đấu 

về đích các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016-

2020, tầm nhìn đến năm 2030 của cả nước và của ngành tài nguyên và môi trường 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; năm có nhiều sự kiện chính trị quan 

trọng của đất nước và của Ngành và là năm sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, 

khen thưởng.  

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; 

nhằm động viên toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Cục Đo đạc, 

Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hăng hái thi đua công tác, lao động và học 

tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tiếp 

tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục  những tồn tại, hạn chế trong thực 

hiện nhiệm vụ; với chủ đề trọng tâm năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển 

đất nước”, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát 

động phong trào thi đua năm 2019 với các nội dung như sau: 

1. Các phong trào thi đua 

a) Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2019, với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. 

b) Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; nhiệm 

vụ Chính phủ giao; nhiệm vụ biên giới, biển đảo; trong đó tập trung xây dựng 

hoàn thành Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ 

chính phủ điện tử, quản lý lãnh thổ, biên giới quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội, 

phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.  

c) Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đo 

đạc, bản đồ và thông tin địa lý. 

2. Các tiêu chí thi đua 

a) Không mất đoàn kết nội bộ; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không 

tham nhũng lãng phí; không sách nhiễu gây phiền hà. 
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b) Có phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 

2019 của đơn vị và của Cục. 

c) Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn 

hóa công sở và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; rà soát, sắp xếp, điều 

chỉnh Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp để xây dựng phương án 

bố trí, sắp xếp lao động dôi dư cho phù hợp với vị trí việc làm. 

d) Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch, 

nhiệm vụ được giao. 

đ) Có giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên các mặt công tác; 

tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính. 

3. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua do Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt Nam phát động, căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của 

đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức phát động phong trào thi 

đua năm 2019 (cụ thể tên các phong trào thi đua của đơn vị) gắn với việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách năm 2019; đăng ký thi đua gửi về 

Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, theo dõi và làm căn cứ để đánh giá, 

bình xét khen thưởng. 

Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kêu gọi toàn 

thể công chức, viên chức và người lao động với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí 

tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đạt được, ra 

sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay những ngày đầu, tháng đầu, 

quý đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019, góp phần 

hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm (2016 - 2020) của ngành tài nguyên và môi trường và của đất nước./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TNMT (để báo cáo); 

- Vụ TĐKTTT; 

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng; 

- Hội đồng TĐKT Cục; 

- Đảng ủy Cục, CĐCS Cục, Đoàn TNCSHCM Cục,  

   Hội CCB Cục; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

  

 

Phan Đức Hiếu 
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