
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 359/BQLKKT-QHHTTNMT Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng 

Giải thưởng Môi trường Việt Nam 

năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Công ty phát triển hạ tầng Khu kinh tế; 

- Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa và Khu 

kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 
 

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Công văn số 1565/STNMT-

CCBVMT ngày 05/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giới thiệu, 

đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021. 

Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai một số nội dung đến các Doanh 

nghiệp như sau: 

1. Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích 

xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường, phát triển phong trào bảo vệ môi 

trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải thưởng được xét 

tặng 02 năm một lần và lần này Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến tổ chức vào 

tháng 11 năm 2021 nhằm động viên, vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng 

có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

2. 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, Website của 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://monremedia.vn và 

Website của Ban Quản lý Khu kinh tế: http://bqlkkt.gialai.gov.vn. 

Các Doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường lập hồ sơ theo mẫu quy định và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

để thẩm định thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường trước ngày 15/6/2021 theo 

địa chỉ: Chi cục Bảo vệ môi trường, Tầng 5, Trụ Sở liên cơ quan, 17 Trần Hưng 

Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế và 

các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc 

tế Lệ Thanh để biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, QHHTTNMT, Bn. 
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