
 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /BTNMT-TĐKTTT 

 V/v  khen thưởng cho tập thể, cá nhân có 

thành  tích xuất sắc trong thực hiện phong 

trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bỏ 

lại phía sau” giai đoạn 2021-2025  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

              Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 

    

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

 

 Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 2357/HD-BTĐKT 

ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung về việc xét 

khen thưởng thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-

không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (có hướng dẫn kèm theo).  

 Bộ yêu cầu các đơn vị lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua nêu trên gửi hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 25 tháng 9 năm 

2022 để lựa chọn, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.  

 

 

 Nơi nhận:            

   - Như trên; 

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

   - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để báo cáo); 

   - Lưu: VT,TĐKTTT. Thi.. 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG  

KT.VỤ TRƯỞNG  

VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

VÀ TUYÊN TRUYỀN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

  

 

 

  

Trương Văn Đạt 
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