
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:             /BTNMT-TTTNMT 

V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường  

Việt Nam năm 2021 (lần thứ 2) 

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; 

 - Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp. 

 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam là Giải thưởng danh giá, cao quý và uy 

tín do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, 

cá nhân, cộng đồng có cống hiến, 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.  

Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công 

văn số 4357/BTNMT-TTTNMT về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 đến hết ngày 

15 tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp Covid-19 và cũng để tạo điều kiện hơn nữa trong việc đăng ký tham gia 

xét chọn giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong và ngoài nước 

có những cống hiến và thành tích xuất sắc, nổi bật được cộng đồng và toàn xã 

hội ghi nhận trong sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tiếp tục gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian 

dự kiến trao giải sẽ được tổ chức vào Quý II năm 2022. 

Hồ sơ đăng ký tham gia 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 đề nghị 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); di động: 0985.495.256 (Bà Đặng Thị Hằng). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện).  

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

 
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 
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