
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Số:             /BGDĐT-KHCNMT 

  V/v thông báo nộp hồ sơ 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 đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và      

  trường cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục - Khoa học và Công 

nghệ Bạc Liêu.                
 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

1891/BTNMT-TTTNMT về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi 

trường Việt Nam năm 2021. 

Theo tinh thần Công văn số 1891/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, 

viện nghiên cứu, trường cao đẳng sư phạm trực thuộc; các sở giáo dục và đào tạo, 

Sở Giáo dục-Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 

2021 theo quy định tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 11 

năm 2021. 

Hồ sơ Giải thưởng 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, Hà Nội; điện thoại: 

0985495256 (Bà Đặng Thị Hằng). 

Thời hạn nộp 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. 

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

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

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

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, KHCNMT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
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