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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng sơ khảo và Quy chế làm việc của Hội đồng  

sơ khảo Giải thƣởng Báo chí tài nguyên và môi trƣờng lần thứ VI 
 
 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài 

nguyên và môi trường lần thứ VI; 

 Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng chung khảo 

Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng sơ khảo và Quy chế làm việc của Hội đồng sơ 

khảo Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI (chi tiết tại Phụ lục 

số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường 

lần thứ VI hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương;  

- Hội Nhà báo Việt Nam;  

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, TĐKTTT, TTTT, Tr.8 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 
 

 Lê Công Thành 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO  

Giải thƣởng Báo chí tài nguyên và môi trƣờng lần thứ VI. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-BTNMT ngày     tháng    năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

  

 1. Ông Trịnh Xuân Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng. 

 2. Ông Trần Thái Sơn, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt 

Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. 

3. Ông Vũ Quý Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên 

giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

 4. Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên 

và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên. 

5. Ông Nguyễn Thế Chinh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính 

sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên. 

 6. Ông Vũ Ngọc Minh, Nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Nội, thành viên. 

 7. Ông Lê Xuân Dũng, Phó Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên. 

 8. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Môi 

trường, Ban Biên tập tin trong nước, Thông tấn xã Việt Nam, thành viên. 

 9. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý Báo chí trung 

ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên. 

 10. Ông Nguyễn Hồng Quảng, Trưởng phòng Khoa học môi trường, Ban 

Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên. 

 11. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng Khoa Quan hệ công chúng và 

Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thành viên. 

 12. Ông Bùi Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ báo chí và 

Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội, thành viên. 

 13. Ông Đặng Ngọc Linh, Trưởng phòng Thời sự, Kênh Truyền hình Quốc 

hội, thành viên. 

 14. Ông Lê Danh Hồng, Trưởng Phòng Cơ sở dữ liệu và Truyền thông đa 

phương tiện, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, thành viên. 

 15. Ông Phạm Ngọc Bách, Chuyên viên Vụ Thi đua, Khen thưởng và 

Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên./.  



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Hội đồng sơ khảo Giải thƣởng Báo chí tài nguyên và môi trƣờng lần thứ VI. 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-BTNMT ngày     tháng    năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

 

 1. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

 - Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ 

VI có trách nhiệm tổ chức làm việc, chấm các tác phẩm báo chí theo các nội dung 

hướng dẫn tại Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI 

được ban hành tại Quyết định số 720/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài 

nguyên và môi trường lần thứ VI đảm bảo quy định. 

 - Tổng hợp kết quả làm việc, báo cáo Hội đồng chung khảo để tiến hành 

chấm vòng chung khảo. 

 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng: 

 - Hội đồng làm việc trên tinh thần đề cao trách nhiệm và sự công tâm, 

khách quan. Các thành viên không được tiết lộ thông tin về quá trình xem xét, 

thảo luận khi đánh giá về các tác phẩm tham dự Giải thưởng cũng như kết quả 

xét Giải trước khi Ban Tổ chức công bố tại Lễ trao giải. 

 - Hội đồng làm việc căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8 tại Quyết định số 

720/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần 

thứ VI. 

3. Phƣơng thức tổ chức chấm Giải thƣởng: 

 - Hội đồng sơ khảo làm việc theo chế độ tập thể; tổ chức chấm vòng sơ 

khảo các tác phẩm báo chí theo quy định.  

- Trường hợp các tác phẩm báo chí có số điểm ngang bằng nhau do Chủ 

tịch Hội đồng sơ khảo xem xét, quyết định. 

 - Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng điều khiển các phiên 

họp của Hội đồng. 

 - Tiêu chí chấm điểm, thang điểm được quy định tại Điều 8 Thể lệ Giải 

thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường ban hành theo Quyết định số 720/QĐ-

BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Hội đồng thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đảm bảo tiến độ, hiệu quả và 

quy định chung về công tác báo chí, truyền thông./. 
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