
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /BTNMT-TTTT 
 

 V/v hưởng ứng, tham gia Giải thưởng  

Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

               Hà Nội, ngày     tháng 04 năm 2022 

 

 Kính gửi: …………………………………………………………………. 
 
  

 Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về 

quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền 

vững, đồng thời để động viên, tôn vinh, khen thưởng các tác giả, tác phẩm báo 

chí phản ánh, tuyên truyền về chủ đề tài nguyên và môi trường có chất lượng và 

sức lan tỏa cao; ngày 12 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Quyết định số 720/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Giải thưởng 

Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI và Thể lệ Giải thưởng (gửi kèm 

theo).  

 Để đảm bảo thành công của Giải thưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin, tuyên truyền, giới 

thiệu, hướng dẫn cơ quan thông tấn báo chí, Hội Nhà báo, Chi hội Nhà báo, các 

nhà báo, phóng viên, biên tập viên…. tích cực hưởng ứng, tham gia Giải. 

 Lễ trao Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI dự kiến 

tổ chức vào dịp tháng 8 năm 2022, hưởng ứng Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (2002 - 2022).  

 Thông tin liên hệ: Thường trực Giải thưởng - Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2 phố Dương Đình 

Nghệ, thành phố Hà Nội (Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, số điện thoại: 

098.665.1068; hoặc bà Hà Thị Loan, số điện thoại: 097.871. 0508). 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự 

quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Hội Nhà báo Việt Nam; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; 
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, TĐKTTT, TTTT, Tr. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

Lê Công Thành 
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