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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /KH-STNMT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày     tháng 5  năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm  

20 năm ngành thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002-2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BTNMT ngày 09/5/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về tổ chức Giải thể thao ngành tài nguyên và môi trường chào 

mừng 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-
05/8/2022); Kế hoạch số 05/KH-BTNMT ngày 10/5/2022 Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (2002-2022).  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tổ chức 

giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (2002-2022) ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang, 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, sự gắn bó, đoàn kết trong cán 
bộ toàn ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang, động viên công 

chức, viên chức và người lao động hưởng ứng nâng cao đời sống văn hóa tinh 
thần, rèn luyện thể dục, thể thao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên 
môn, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

1.2. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền giúp đỡ cho cán bộ, đảng viên  

ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang nhận thức đúng, đầy đủ và sâu 
sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; tiếp tục cổ vũ phong trào giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao giữa cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao sự đoàn kết, ra sức 

thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển của 
ngành tài nguyên và môi trường. 

1.3. Thông qua giao lưu văn nghệ và thể thao ngành tài nguyên và môi trường 
tỉnh Tuyên Quang, lựa chọn vận động viên, tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất của 

mỗi nội dung thi đấu, tiết mục văn nghệ để tham gia biểu diễn, thi đấu tại Cụm 
Thi đua Số II, dự kiến vào trung tuần tháng 6/2022 tại tỉnh tỉnh Bắc Kạn; tại Bộ 

Tài nguyên và Môi trường dự kiến trong tháng 7/2022. 
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2. Yêu cầu 

2.1. Việc tổ chức giao lưu văn nghệ và thể thao ngành tài nguyên và môi 
trường tỉnh Tuyên Quang đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô 

trương, lãng phí, an toàn và hiệu quả, nêu bật được ý nghĩa to lớn của phong trào 
thi đua. 

 2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; các phòng, đơn vị 
trực thuộc Sở và các cá nhân tham gia giao lưu văn nghệ và thể thao ngành tài 

nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 
của Ban tổ chức, tham gia nhiệt tình, trung thực, khách quan, nâng cao tinh thần 

đoàn kết, cao thượng. 

II. NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Nội dung 

1.1. Giao lưu văn nghệ, gồm các tiết mục 

Đơn ca, song ca, tốp ca (nam, nữ) đồng ca, độc tấu nhạc cụ, múa độc lập. 

1.2. Giao lưu thi đấu thể thao, gồm các môn 

- Bóng bàn: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

- Cầu lông: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

- Tennis: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

- Bóng chuyền hơi: Nam, nữ phối hợp 

2. Hình thức tổ chức thi 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, 

thành phố thành lập các Đoàn vận động viên, diễn viên để đăng ký giao lưu thể 
thảo và văn nghệ. 

- Các đoàn đăng ký các tiết mục văn nghệ, nội dung thi đấu thể thao gửi về 
Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xây dựng chương trình giao lưu trước 

ngày 31/5/2022; chủ động tổ chức luyện tập để chương trình giao lưu đạt hiệu 
quả, ý nghĩa. 

3. Đối tượng tham gia, độ tuổi 

3.1. Đối tượng tham gia 

- Đoàn vận động viên, diễn viên Sở Tài nguyên và Môi trường: Toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. 

- Đoàn vận động viên, diễn viên huyện, thành phố: Lãnh đạo huyện, thành 

phố; công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường công 
tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị của huyện, thành phố; 

công chức địa chính cấp xã (công chức địa chính cấp xã tham gia theo đoàn do 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố thành lập). 
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- Độ tuổi: Các vận động viên chia thành 02 nhóm tuổi: từ 45 tuổi trở xuống 
và từ 46 tuổi trở lên. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC 

 1. Thời gian tổ chức: 02 ngày, cụ thể: Thứ Bảy ngày 11/6 và Chủ nhật 
ngày 12/6/2022. 

 2. Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Kinh phí tổ chức: Nguồn kinh phí của Công đoàn Sở Tài nguyên và 

Môi trường và các nguồn hợp pháp khác. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Công đoàn Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở, Đoàn thanh niên xây dựng 
dự toán kinh phí tổ chức, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

2. Văn phòng Sở chuẩn bị các điều kiện tổ chức giao lưu Văn nghệ và thể 
thao ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

3. Đoàn Thanh niên Tổng hợp danh sách đăng ký của các Đoàn tham 
gia; xây dựng thể lệ cuộc thi,  chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao cụ 

thể đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 
20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002-2022) ngành tài nguyên và 

môi trường tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ 

chức, thực hiện có vướng mắc đề nghị liên hệ đồng chí Trần Vũ Hưng, Chánh Văn 
phòng Sở, điện thoại 0982379506; đồng chí Nguyễn Tất Bách, Phó Bí thư Đoàn 

Thanh niên, điện thoại 0987273338 để trao đổi, thống nhất./. 

 

Nơi nhận: 

- Vụ Thi đua – KT&TT- Bộ TN&MT (B/c); 
- UBND huyện, thành phối (p/hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- Các Đ/c Phó giám đốc Sở; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường  

các huyện, thành phố                     (tham gia); 
- Các  phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Công đoàn Sở; Đoàn thanh niên Sở; 
- Lưu VT,VPS.(NgN)   

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIAO LƯU VĂN NGHỆ VÀ GIẢI THỂ THAO 
CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(2002 – 2022) 

 
 

STT 
 

Họ và tên 
 

Chức vụ 
Nội dung Ghi chú (ghi rõ nội dung 

tham gia văn nghệ, thể 

thao) 
Văn nghệ Thể thao 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Tổng cộng:     

  

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYÊN, THÀNH PHỐ: ……………………….. 
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