
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 854 /STNMT-VP 
V/v hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tham gia 

xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 

2021 

 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức chính trị, xã hội, 

đoàn thể tỉnh;  

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 1592/VP-KT ngày 28/4/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đề xuất xét tặng Giải thưởng Môi trường 

Việt Nam năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân, cộng đồng dân cư lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt 

Nam năm 2021 như sau:  

 1. Đối tượng  

- Về tổ chức: Gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp và các tổ chức của người nước ngoài có tư cách pháp nhân, hoạt 

động hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong sự 

nghiệp bảo vệ môi trường ở Việt Nam; 

- Về cá nhân: Gồm người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống 

tại tỉnh Lạng Sơn có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường ở 

Việt Nam (Cá nhân có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian thi hành 

án theo quy định của pháp luật). 

- Về cộng đồng: Gồm nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng  

 - Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;  

 - Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát 

thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;  

 - Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; - Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự 

cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;  

 - Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh 

học và an toàn sinh học;  

 - Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đối khí hậu.  

 3. Điều kiện để xét tặng 

 3.1. Đối với tổ chức  

 - Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm 

các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt 
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Nam trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng 

Giải thưởng;  

 - Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;  

 - Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít 

nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ 

môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng;  

 - Chưa được Trao tặng Giải thưởng trong kỳ xét thưởng Giải thưởng lần 

trước liền kề.  

 3.2. Đối với cá nhân và cộng đồng  
 - Không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định 

pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm, tính đến thời 

điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng;  

 - Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng;  

 - Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo 

thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.  

 - Chưa được Trao tặng Giải thưởng trong kỳ xét thưởng Giải thưởng lần 

trước liền kề.  

 4. Tiêu chí xét tặng  

 4.1. Đối với tổ chức  
 - Chấp hành tốt các quy định Luật pháp Việt Nam về Bảo vệ môi trường: 

tối đa 20 điểm.  

 - Có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường: tối đa 20 

điểm. 

 - Có các công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị mang lại hiệu quả, 

kinh tế - xã hội - môi trường được cấp có thẩm quyền công nhận và cộng đồng 

ghi nhận: tối đa 20 điểm.  

 - Trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác thể hiện được 

trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh: tối đa 20 

điểm. 

 - Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo: tối đa 05 điểm. 

 - Có tính liên tục và thời gian tác động tích cực đến xã hội: tối đa 15 điểm. 

 4.2. Đối với cá nhân và Cộng đồng  

 - Chấp hành tốt các quy định Luật pháp Việt Nam về Bảo vệ môi trường: 

tối đa 20 điểm. 

 - Có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường: tối đa 20 

điểm. 

 - Có công trình khoa học, sáng kiến, giải pháp giá trị mang lại hiệu quả, 

kinh tế - xã hội - môi trường được cấp có thẩm quyền công nhận và cộng đồng 

ghi nhận: tối đa 20 điểm. 

 - Trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động khác thể hiện được 

trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh: tối đa 20 

điểm. 
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 - Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa và 

hải đảo; người khuyết tật, người dân tộc thiểu số được ưu tiên: tối đa 05 điểm.  

 - Có tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: tối đa 15 điểm. 

 5. Cơ cấu Giải thưởng 

 5.1. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng chia thành 6 nhóm 

 a) Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; 

 b) Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát 

thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; 

 c) Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; 

 d) Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, 

xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; 

 đ) Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh 

học và an toàn sinh học; 

 e) Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 5.2. Số lượng, cơ cấu Giải thưởng 

 Số lượng Giải thưởng mỗi lần tổ chức trao không quá 50 giải cho 03 (ba) 

loại: tổ chức, cá nhân và cộng đồng thuộc các lĩnh vực tham gia xét tặng chia 

thành 06 (sáu) nhóm đối tượng được quy định tại điểm 5.1. 

 6. Hồ sơ xét tặng Giải thưởng  

 Hồ sơ được lập thành 02 bộ, bao gồm:  

 6.1. Bản đăng ký tham dự theo mẫu tại Phụ lục 1a (đối với tổ chức), 1b 

(đối với cá nhân) và 1c (đối với cộng đồng)  

 Đối với tổ chức phải có chữ ký và dấu của đơn vị đăng ký tham gia; đối 

với cá nhân và Cộng đồng phải có chữ ký của người đại diện đăng ký tham gia và 

xác nhận của cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc chính quyền địa phương nơi giới 

thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng. (Chi tiết theo Phụ lục 1a, 1b và 1c kèm theo)   

 6.2. Báo cáo thành tích theo các tiêu chí xét tặng trên được lập theo mẫu 

tại Phục lục 2a (đối với tổ chức), 2b (đối với cá nhân), 2c (đối với cộng đồng) 
 Báo cáo thành tích phải nêu đầy đủ rõ ràng, chính xác các thành tích xuất 

sắc đã đạt được. Báo cáo thành tích phải có xác nhận của Bộ, ngành, Hội Trung 

ương quản lý trực tiếp hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nơi tổ chức, cá 

nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Chi 

tiết theo Phụ lục 2a, 2b và 2c kèm theo).  

 6.3. Tài liệu chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn 

thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng gửi kèm báo cáo thành tích gồm các 

loại sau (nếu có)  

 Bằng khen, Giấy khen, giấy chứng nhận thành tích, sáng kiến, sáng tạo về 

lĩnh vực môi trường, ảnh, đĩa, hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, 

cá nhân và cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, các loại văn bản chứng 

minh tuân thủ luật pháp của Việt Nam về bảo vệ môi trường.  
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 6.4. Hai (02) ảnh cỡ 4x6 của cá nhân, biểu tượng của tổ chức hoặc ảnh 

chụp đội ngũ cán bộ của cơ quan, đơn vị  

 Lưu ý: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường trong hồ 

sơ phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc môi trường 

hàng năm theo quy định của pháp luật trong 02 năm tính đến thời điểm đăng ký 

xét tặng Giải thưởng.  

 7. Thời gian nộp hồ sơ  

 Các tổ chức, cá nhân và Cộng đồng dân cư gửi hồ sơ trực tiếp về Sở Tài 

nguyên và Môi trường Lạng Sơn thông qua Văn phòng Sở trước ngày 15/7/2021 

theo địa chỉ: số 05 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; số điện thoại: 0205.3719.747. Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn 

tổ chức thẩm định hồ sơ, có ý kiến xác nhận vào bản báo cáo thành tích của tập 

thể, cá nhân và cộng đồng dân cư, phối hợp với Sở Nội vụ để kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh (dự kiến trước ngày 20/7/2021); Gửi về Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

31/7/2021. 

 Trên đây, là hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tham gia xét tặng 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các 

Tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh và Ủy ban 

nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn quan tâm triển khai, thực hiện theo 

quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nôị vu;̣  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vi ̣ thuôc̣ Sở; 

- TT CNTT TN&MT (thông báo trên trang thông tin điện 

tử của Sở);  

- Văn phòng Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, (NTTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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