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V/v triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 

của ngành tài nguyên và môi trường 

Hà Nội, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn 

 

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1956/QĐ-

BTNMT) về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả 

nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 

COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường (gửi kèm theo), Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn đề nghị các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Tổng cục thực hiện các nội dung sau: 

1. Căn cứ điều kiện cụ thể, chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị phối 

hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể các cấp tuyên truyền phổ biến, lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các nội dung của Kế hoạch được 

ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT; định kỳ 06 tháng, hằng năm sơ kết, 

tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tổng cục và 

Tổng cục trưởng. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn, đôn 

đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 

1956/QĐ-BTNMT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Tổng hợp kết quả thực hiện báo 

cáo Tổng cục trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định. 

3. Văn phòng Tổng cục, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Trang thông tin điện tử 

của Tổng cục, trang thông tin điện tử của các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên 

tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua. 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các đơn vị, tổ chức đoàn thể của Tổng 

cục triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Đảng ủy Tổng cục; 

- Công đoàn, Hội cựu chiến binh, 

Đoàn TNCSHCM Tổng cục; 

- Lưu: VT, TCCB, BP32. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Trần Hồng Thái 
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