
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 849 /STNMT-CCMT 

V/v phối hợp tham gia Giải thưởng sáng tạo xanh 

lần thứ hai năm 2018 

 

Hà Tĩnh, ngày  06  tháng  4  năm 2018 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; 

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trường Đại học Hà Tĩnh; 

- Các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh. 

 

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường giao tổ chức “Giải thưởng sáng tạo xanh” lần thứ hai năm 2018 nhằm 

tạo một sân chơi bổ ích, giúp tăng cường khả năng tư duy, sáng tạo về bảo vệ tài 

nguyên và môi trường cho các thanh thiếu niên trong độ tuổi 06-30 là học sinh cấp 

tiểu học, THCS, PTTH và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Thời 

gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động và kết thúc vào ngày 31/8/2018. Thể 

lệ giải thưởng và các thông tin liên quan tại Văn bản số 43/TTTNMT-DVSK ngày 

28/3/2018 của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường gửi kèm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo đến các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn 

tỉnh được biết. Nếu tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu đề nghị liên hệ trực tiếp với 

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội (Bà Đặng Thị Hằng, điện thoại 0985.495.256, email: 

danghang1410@gmail.com) để biết thêm thông tin chi tiết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- GĐ Sở, PGĐ PT (để b/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- TTKTĐC CNTT (để đăng tải website) 

- Lưu: VT/CCMT. 

Gửi: Bản giấy và điện tử 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 
Phan Lam Sơn 
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