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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài nguyên và  

môi trường lần thứ V ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT 

ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016; 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường và Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ Giải thưởng Báo chí tài 

nguyên và môi trường lần thứ V ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-

BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

1. Khoản 1, Điều 5 được sửa đổi như sau: 

Tác phẩm báo chí được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại 

chúng tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020.  

2. Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi như sau: 

Thời gian Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự Giải thưởng đến hết 

ngày 31 tháng 8 năm 2020. 

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Thi 

đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài 

nguyên và môi trường; Giám đốc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Hội Nhà báo Việt Nam; 

- Lưu VT, TĐKTTT, TTTNMT. 

BỘ TRƯỞNG 
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