
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:             /BTNMT-TTTNMT 

V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi:  - Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; 

         - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất 

sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, 

quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Để việc xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 (gọi tắt là 

Giải thưởng) đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác và kịp thời, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 

1. Đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc 

để xét tặng Giải thưởng theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-

BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng kê khai theo mẫu biểu ban hành tại 

Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam, gửi về 

Cơ quan thường trực Giải thưởng, địa chỉ: Trung tâm Truyền thông tài nguyên 

và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0886 276 688 

(số máy lẻ 5); đi động: 0985.495.256 (Bà Đặng Thị Hằng). Thời hạn tiếp nhận 

hồ sơ trước ngày 31 tháng 7 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ không 

hợp lệ hoặc nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xét tặng Giải thưởng. 

3. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021.  

Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn, Cổng 

thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn và Website 

của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://monremedia.vn. 

Trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Quỹ BVMT Việt Nam; 

- Lưu: VT, TĐKT, TTTNMT. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Võ Tuấn Nhân 

http://www.vea.gov.vn/
http://monremedia.vn/
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