
            

          Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi 

trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 

10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó năm 2019 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới thực hiện công tác bình chọn, 

công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường thông qua hoạt động đăng tải, 

tham vấn cộng đồng trên hệ thống bình chọn. 

Để hoạt động bình chọn sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2019 đạt 

hiệu quả cao, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền và tham gia bình chọn 

sự kiện. 

Địa chỉ tại chuyên mục: BÌNH CHỌN SỰ KIỆN NGÀNH TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài 

nguyên và Môi trường www.monre.gov.vn 

Trân trọng cảm ơn! 
  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu VT, TĐKT&TT, B5. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

VÀ TUYÊN TRUYỀN 

 

 

 

 

 

Vũ Minh Sơn 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /BTNMT-TĐKTTT 
 

V/v tuyên truyền hoạt động tham vấn  

cộng đồng bình chọn sự kiện ngành  

tài nguyên và môi trường năm 2019 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2019 
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