
 

                     Kính gửi: 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

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

 
 

Nhằm tổng kết đánh giá, tuyên truyền về kế hoạch, nhiệm vụ công tác 

năm 2019, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn, đề 

xuất các sự kiện của đơn vị, lĩnh vực theo hướng dẫn tại 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-BNTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (gửi kèm theo) hoặc truy cập tại Cổng Thông tin điện tử 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ www.monre.gov.vn.  
 

Hồ sơ đề xuất sự kiện của đơn vị, lĩnh vực gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 30 tháng 11 

năm 2019; không xét sự kiện gửi sau thời hạn trên.  
 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phạm Ngọc Bách, Chuyên viên Vụ 

Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, điện 

thoại 0912.678955, thư điện tử pnbach@monre.gov.vn. 
 

 Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ./. 

 
  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, TĐKT&TT, B115. 

   KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /BTNMT-TĐKTTT 
 

V/v đề xuất 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     năm 2019 

http://www.monre.gov.vn/
mailto:pnbach@monre.gov.vn
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