UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 186

/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai
Lần thứ 2 - năm 2022
Căn cứ Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND
tỉnh về việc quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng Môi trường
tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND;
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức xét tặng và
trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - năm 2022 với các nội
dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính
sách của nhà nước về bảo vệ môi trường; ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập
thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào
Cai theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.
- Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - năm 2022 (sau đây gọi
tắt là Giải thưởng) là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải
thưởng Môi trường Việt Nam.
2. Nguyên tắc
- Việc xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo tính chính xác, công khai, công
bằng, dân chủ và kịp thời, trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong
lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.
- Ghi nhận và tôn vinh thành tích của cá nhân, tổ chức, cộng đồng đối với
sự nghiệp bảo vệ môi trường tính đến thời điểm trao Giải thưởng.
- Không xét tặng Giải thưởng cho cá nhân, tổ chức, cộng đồng đã được trao
tặng Giải thưởng ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực hoặc đã được Bộ Tài
nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam trong năm
trước đó.
- Không xem xét hồ sơ của các cá nhân, tổ chức đề nghị xét tặng Giải
thưởng khi có đơn thư tố cáo vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường
và các quy định pháp luật có liên quan trong giai đoạn xét thưởng nếu việc kiểm
tra và xác minh nội dung đơn thư phản ánh đúng sự thật.
II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG

1. Tên gọi giải thưởng:
“Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - năm 2022”
2. Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng:
Gồm 05 lĩnh vực chính sau:
2.1. Quản lý và bảo vệ môi trường (gồm: Quản lý, xử lý chất thải; Giải
pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn đa dạng
sinh học; Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường).
2.2. Giáo dục, đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường.
2.3. Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
2.4. Áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường.
2.5. Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, giảm
thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
3. Đối tượng, điều kiện tham gia:
3.1. Đối tượng xét tặng Giải thưởng: là các tổ chức, cá nhân, cộng đồng
có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào
Cai giai đoạn 2020-2022 được quy định tại Điều 2 Quyết định số 60/2014/QĐUBND.
3.2. Điều kiện xét tặng Giải thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 9,
Điều 10 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND.
4. Hình thức, số lượng, cơ cấu giải thưởng: Thực hiện theo quy định tại
Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai
kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014, cụ thể:
4.1. Cơ cấu, số lượng Giải thưởng: Được xem xét trên cơ sở các kết quả
cụ thể về thành tích bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng nộp
hồ sơ đề nghị xét tặng nhưng không vượt quá 15 giải cho 03 nhóm đối tượng tổ
chức, cộng đồng, cá nhân. Số lượng Giải thưởng cụ thể cho từng loại do Chủ tịch
UBND tỉnh quyết định.
4.2. Giải thưởng:
Cá nhân, tổ chức, cộng đồng đạt Giải thưởng được nhận Giấy chứng nhận
của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng. Mức tiền thưởng1:
- Tổ chức, cộng đồng: 6.000.000, đồng/giải.
- Cá nhân:

3.000.000, đồng/giải.

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng: Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Quyết định
số 46/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thực hiện theo Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nhiệm vụ
chi, nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Lào Cai).
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2

Quy định về Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định số
60/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014.
(Mẫu Đơn đăng ký và mẫu Báo cáo thành tích chi tiết kèm theo tại Phụ lục)
6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
6.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến hết tháng 6/2022.
6.2. Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công. Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng
Đạo - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.
(Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày
20/10/2014 và Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019)
III. NỘI DUNG:
1. Tổ chức các hoạt động phổ biến tuyên truyền Kế hoạch tổ chức xét
tặng Giải thường Môi trường tỉnh Lào Cai trên địa bàn toàn tỉnh, quảng bá
về giải thưởng
- Giới thiệu Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo,
đài phát thanh, đài truyền hình, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội…
- Thời gian thực hiện: Trong suốt thời gian diễn ra giải thưởng.
2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng: lập hồ sơ đề nghị xét tặng
Giải thưởng và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.
3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng
a) Tiếp nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng.
b) Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng và tổ Thư ký: Đáp ứng theo
các yêu cầu của Điều 14, Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của
UBND tỉnh Lào Cai.
c) Tổ chức họp Hội đồng để thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng ký tham
gia dựa trên tiêu chí và thang điểm được quy định tại Phục lục 1, 2, 3, 4 ban hành
kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND; tổ chức khảo sát thực địa để thẩm
định (trường hợp cần thiết). Tổng hợp kết quả thẩm định gửi Ban Thi đua - Khen
thưởng (Sở Nội vụ).
d) Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định theo quy định:
- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2022.
4. Tổ chức trao Giải thưởng
- Thời gian tổ chức Lễ trao Giải thưởng: Dự kiến trong Quý IV/2022. Thời
gian cụ thể giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND
tỉnh đề xuất đảm bảo sự tiết kiệm, phù hợp (ưu tiên việc lồng ghép trong các sự
kiện lớn của tỉnh, ngành tại thời điểm dự kiến trao giải).
- Hình thức tổ chức: Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Môi trường lần
thứ 2 - năm 2022 dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
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1. Nội dung chi: Hoạt động của Hội đồng, tổ thư ký xét tặng giải thưởng;
tuyên truyền, phổ biến Giải thưởng; tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng.
2. Tổng kinh phí:
- Các sở, ngành căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch xây dựng Dự
toán chi tiết để thực hiện, gửi sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước ngày
15/6/2022.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp dự toán chi tiết gửi Quỹ Bảo vệ
Môi trường, Sở Tài chính xem xét, thẩm định.
3. Nguồn kinh phí: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai; Ngân sách kinh
phí sự nghiệp môi trường tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực Giải thưởng, có trách
nhiệm:
a) Tham mưu thành lập Ban tổ chức Giải thưởng; Thành lập Hội đồng xét
tặng và tổ thư ký giúp việc Hội động xét tặng Giải thưởng. Tổ chức xét tặng Giải
thưởng theo Quy chế. Nắm bắt, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai, thực hiện.
b) Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.
c) Chủ trì phối hợp phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt
động phổ biến quảng bá về Giải thưởng.
d) Chủ trì tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tham gia xét tặng Giải
thưởng.
đ) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng
Giải thưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Hội đồng.
e) Lập hồ sơ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định kết quả xét tặng Giải thưởng.
g) Chủ trì tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng.
2. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ): Phối hợp Sở Tài nguyên và
Môi trường lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định
tặng Giải thưởng cho các tổ chức, cộng đồng, cá nhân theo đề nghị của Hội đồng
xét tặng Giải thưởng.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các phương tiện truyền thông
thuộc phạm vi quản lý của Sở đưa tin giới thiệu, quảng bá Giải thưởng và kết quả
xét tặng Giải thưởng; Kịp thời đưa tin phát động Giải thưởng, có phóng sự hoặc
đưa tin trong suốt quá trình diễn ra Giải thưởng.
4. Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ môi trường: Thẩm định nguồn kinh phí đề
xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ hoạt động xét tặng Giải thưởng.
Phân bổ và bố trí nguồn kinh phí theo quy định.
5. Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công thương,
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Du lịch, Văn hoá và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban
Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chủ
động phổ biến, triển khai Giải thưởng trong phạm vi quản lý, rà soát và giới thiệu
đề cử các tập thể, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác bảo
vệ môi trường tham gia Giải thưởng; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng
lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành
viên: phổ biến, quảng bá Giải thưởng rộng rãi trong hội viên, nhân dân. Rà soát
và kịp thời đề cử những cá nhân, tập thể và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong
công tác bảo vệ môi trường tham gia Giải thưởng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét, tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào
Cai lần thứ 2 - năm 2022, đề nghị các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
thành viên, các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả để công tác xét
tặng Giải thưởng đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh Uỷ ;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH Lào Cai;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các CV tổng hợp, TCHC1, NC2.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trịnh Xuân Trường

PHỤ LỤC: Mẫu Đơn đăng ký và Báo cáo thành tích
xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - 2022
(Kèm theo Kế hoạch số:
KH-UBND ngày tháng năm 2022
Của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
Mẫu số 1a. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai
lần thứ 2 - năm 2022
(Dành cho tổ chức)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022
1. Tên đơn vị: ...............................................................................................................
3. Số Quyết định thành lập: .......................Ngày cấp...................................................
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động (đăng ký kinh doanh):……………………………….
......................................................................................................................................
5. Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail…………………………….
6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị:………………………………………………………
Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail: ..............................................
7. Quá trình hoạt động tại tỉnh Lào Cai:
TT

Thời gian

Lĩnh vực hoạt động

...

...

...

8. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:
TT
Thời gian
Địa bàn triển khai Lĩnh vực hoạt động
hoạt động
...

...

...

...

Thành tích cụ thể
...

9. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai (ghi rõ
lĩnh vực đề nghị xét tặng):
...........................................................................................................................................
......................................................................................................... ..................................
Lào Cai, ngày ....... tháng ....... năm .......
Xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có)
Thủ trưởng đơn vị
Hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.
(Ký tên, đóng dấu)
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 1b. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai
lần thứ 2 - năm 2022
(Dành cho cá nhân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022
1. Họ và tên:................................Số chứng minh thư nhân
dân:............................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................
3. Nơi ở hiện nay...........................................................................................................
4. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................... .
5. Điện thoại: ..................... Fax: ........................ E-mail: ............................................
6. Nơi công tác: ............................................................................................................
7. Công việc đang thực hiện (tên và mô tả công việc):................................................
.........................................................................................................................................
8. Quá trình công tác
TT
Thời gian
Đơn vị công tác
Chức danh/chức vụ
...

...

...

...

9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:
TT
Thời gian
Đơn vị công tác
Mô tả công việc
...

...

...

...

Thành tích cụ thể
...

10. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai (ghi rõ
lĩnh vực tham gia xét tặng):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Lào Cai, ngày ....... tháng ....... năm .......
Xác nhận của chính quyền cấp phường, xã
Người đăng ký
hoặc thủ trưởng đơn vị công tác
(Ký tên)
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 1c. Bản đăng ký tham gi a xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai
lần thứ 2 - năm 2022
(Dành cho cộng đồng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022
1. Tên cộng đồng:.........................................................................................................
2. Địa chỉ cộng đồng:....................................................................................................
3. Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường:....................................................
……………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………...………………
4. Họ và tên Đại diện cộng đồng: ................................................................................
5. Điện thoại: ......................... Fax: ........................ E-mail: ……………...................
6. Quá trình hoạt động
TT

Thời gian

Đơn vị công tác

Chức danh/chức vụ

...

...

...

...

7. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:
TT
Thời gian
Đơn vị công tác
Mô tả công việc
...

...

...

...

Thành tích cụ thể
...

8 Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai (ghi
rõ lĩnh vực đề nghị xét tặng giải thưởng):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Lào Cai, ngày ....... tháng ....... năm .......
Đại diện cộng đồng
(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của địa phương nơi lập thành
tích bảo vệ môi trường
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 2a. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào
Cai lần thứ 2 - năm 2022
(Dành cho tổ chức)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022
Tên đơn vị: ..................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................
Lĩnh vực hoạt động: ....................................................................................................
Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường: ......................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ……………............
.......................................................................................................................................
1. Tình hình hoạt động của tổ chức trong 02 năm gần đây (tính đến thời điểm đăng ký
xét tặng Giải thưởng): ..................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: .....................................................
......................................................................................................................................
3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: .............................................................................
......................................................................................................................................
4. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: ..............................................................................
......................................................................................................................................
5. Tính liên tục và thời gian tác động: ........................................................................
.....................................................................................................................................
Lào Cai, ngày ....... tháng ....... năm .......
Xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu có)
Thủ trưởng đơn vị
Hoặc phòng tài nguyên và môi trường,UBND
(ký tên, đóng dấu)
huyện nơi lập thành tích.
(ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào
Cai lần thứ 2 - năm 2022
(Dành cho cá nhân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022
Họ và tên: ......................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................
Đơn vị công tác: ...........................................................................................................
Lĩnh vực công tác: ........................................................................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ................................
......................................................................................................................................
1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: .....................................................
......................................................................................................................................
2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: .............................................................................
......................................................................................................................................
3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: ..................... ...............................
......................................................................................................................................
4. Tính sáng tạo: ..........................................................................................................
......................................................................................................................................
Xác nhận của chính quyền cấp phường,
xã nơi lập thành tích
(ký tên, đóng dấu)

Người viết báo cáo
(Ký tên)
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Mẫu số 2c. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào
Cai lần thứ 2 - năm 2022
(Dành cho cộng đồng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI
LẦN THỨ 2 - NĂM 2022
Đơn vị giới thiệu:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ của đơn vị giới thiệu: ...............................................................................
Tên cộng đồng: .................................................................................................................
Địa chỉ của cộng đồng: .....................................................................................................
Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường: ...........................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: ....................................
...........................................................................................................................................
......
1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ........................................................
...........................................................................................................................................
2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: ..................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: ........................................................
...........................................................................................................................................
4. Tính sáng tạo: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
Xác nhận của chính quyền địa phương nơi
lập thành tích bảo vệ môi trường
(ký tên, đóng dấu)
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Thủ trưởng đơn vị giới thiệu
(ký tên, đóng dấu)

