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Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam, các đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 528/STNMT-BVMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đề nghị phổ biến thông tin và tham gia, hưởng ứng 

Cuộc thi GreenTech,  

UBND huyện thông tin và đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến tới cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp, cộng đồng trên địa bàn nội dung như sau: 

Cuộc thi GreenTech - Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên toàn quốc do Trung tâm Truyền thông Tài 

nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhằm tìm 

ra những giải pháp khả thi, hiệu quả trong giảm thiểu, xử lý và quản lý CTRSH 

để nhân rộng, cải thiện môi trường. Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả các cá 

nhân, tập thể và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình 

quản lý, giảm thiểu và xử lý CTRSH hiệu quả. Cuộc thi đã chính thức khởi động 

vào ngày 27/12/2019 và dự kiến sẽ trao giải vào tháng 9 năm 2020. 

Thể lệ của Cuộc thi, Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin chi tiết của 

Cuộc thi xem tại trang web http://greentech.info.vn/ hoặc 

http://tainguyenmoitruong.gov.vn/  

Mọi thông tin liên hệ: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0903.208.864 - 0924.057.263; email: 

greentech.monre@gmail.com. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phổ biến nội dung trên 

để các cá nhân, tập thể và cộng đồng trên địa bàn biết, tham gia Cuộc thi./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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