
 

 

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:       /STNMT-VP 
V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham 

gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam  

năm 2021 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng 8 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. 

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 854/STNMT-VP ngày 

19/5/2021 về việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải 

thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.  

 Theo đó, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư gửi hồ sơ trực tiếp về 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông qua Văn phòng Sở trước 

ngày 15/7/2021. Thực hiện Công văn số 4357/BTNMT-TTTNMT ngày 

03/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021, 

Sở Tài nguyên và Môi trường gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia 

đến hết ngày 10/9/2021 (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải 

thưởng tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 854/STNMT-VP ngày 

19/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường 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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