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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Công văn số 1891/BTNMT-TTTNMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường 

Việt Nam năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các 

đơn vị đề xuất, giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải 

thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 theo quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 

62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi 

Hồ sơ về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 30/6/2021. 

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. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo để các đơn vị 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCCB.T. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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