
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

Số:             /STNMT-KHTC 
V/v triển khai thực hiện phương châm 

hành đông và 02 khâu đột phá năm 2021 

  

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở. 

 

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động và các 

khâu đột phá đã đăng ký, với tinh thần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm 

trong khâu tổ chức, hoạt động tại cơ quan, đơn vị; qua đó góp phần hoàn thành 

nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng 

chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở như sau: 

1. Phương châm hành động: 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở tổ chức 

thực hiện trong năm 2021 theo phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương 

– Đổi mới – Hiệu quả”. 

2. 02 khâu đột phá: 

a) Giao Văn phòng sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định 

mục tiêu, xây dựng kế hoạch “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2021. 

b) Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch “Thực 

hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường” năm 2021. 

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn, các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc sở (b/c); 

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 

 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-01-27T05:55:59+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Nguyễn Văn Hải<hainv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-27T10:31:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-27T10:31:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-27T10:32:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài nguyên và Môi trường<sotnmt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




