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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                      

Số:           /STNMT-VP 
V/v Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp  

tài nguyên và môi trường ” 

 

  Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2020 

                  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở TN&MT; 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên 

và môi trường, trong đó có quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp tài nguyên và môi trường ”, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi 

trường ” năm 2020 như sau : 

1. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi 

trƣờng”  

 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” là hình thức khen 

thưởng của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng một lần cho cá nhân 

trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường có nhiều công lao, thành tích đóng 

góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường, đạt 

một trong các tiêu chuẩn sau: 

1.1. Cá nhân công tác trong ngành tài nguyên và môi trường: 

Cá nhân có thời gian công tác trong ngành tài nguyên và môi trường từ 20 

năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ, có phẩm chất đạo đức tốt, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Thời gian 

bị kỷ luật không được tính để xét tặng kỷ niệm chương. 

Cá nhân có 03 năm công tác liên tục tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phải có đủ 

từ 15 năm công tác trở lên đối với nam và 10 năm công tác trở lên đối với nữ. 

Cá nhân công tác ở các ngành khác chuyển về công tác tại ngành tài nguyên 

và môi trường phải có thời gian công tác liên tục từ đủ 25 năm trở lên đối với nam 

và 20 năm trở lên đối với nữ, trong đó có thời gian công tác trong ngành tài nguyên 

và môi trường từ đủ 10 năm trở lên đối với nam và 7 năm trở lên đối với nữ. 
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Cá nhân đang giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ trở lên và tương đương, lãnh đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên 

1.2. Cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trường: 

Cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trường và cá nhân là người 

nước ngoài có nhiều công lao trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và đóng góp xây 

dựng, phát triển ngành tài nguyên và môi trường. 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng (02 bộ) 

- Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 1) 

- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu 2). 

- Bảng tóm tắt thành tích cá nhân (trong ngành Mẫu 3, ngoài ngành Mẫu 4). 

3. Thời hạn nộp hồ sơ 

 - Hồ sơ của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc 

Kạn (qua Văn phòng), trước ngày 10/3/2020 để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua, 

khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bình xét. 

- Ngoài hồ sơ bằng văn bản theo quy định, đề nghị các đơn vị gửi file bản 

mềm qua địa chỉ email: buoimt.tn@backan.gov.vn 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển 

khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị 

liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng, Đ/c Bưởi số điện thoại: 

0914501692) để được hướng dẫn cụ thể./.  
 

   Nơi nhận: 

- Gửi bản điện tử: 

- - Như trên; 

- - LĐ Sở; 

- - TTCNTT TN&MT (Đăng tải  

- trênTrang Website của Sở); 

- - Chánh văn phòng Sở; 

- - Lưu: VT (Bưởi 12b). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:buoimt.tn@backan.gov.vn
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Mẫu số 01 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /TTr…. ……, ngày …. tháng …. năm…… 

 

TỜ TRÌNH 

“Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi 

trƣờng” 

                    Kính gửi: ………………… 

Căn cứ Thông tư số          /       /TT-BTNMT ngày      tháng     năm       của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định công tác Thi đua, khen thưởng ngành tài 

nguyên và môi trường;  

Căn cứ kết quả cuộc họp của cơ quan, đơn vị........ngày …tháng …năm… 

Cơ quan, đơn vị……………đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài 

nguyên và môi trường” cho.……cá nhân, có danh sách và hồ sơ kèm theo. 

Trong đó: 

1. Đối tượng là cá nhân đang công tác trong ngành tài nguyên và môi 

trường……..người 

2. Đối tượng là cá nhân ngoài ngành tài nguyên và môi 

trường…………người 

(Cơ quan, đơn vị)……………………………….trình Sở Tài nguyên và Môi 

trường xem xét./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu ………….. 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu nếu có) 
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Mẫu số 02 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG 

“VÌ SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG” 
(Ban hành kèm theo Thông tư số:            /         /TT-BTNMTngày       tháng       năm 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

TT 

 

Họ và 

tên 

Năm sinh Dân 

tộc 

Chức 

vụ, nơi 

công 

tác 

Ngày 

vào 

biên 

chế 

Số năm công tác 

 
Ghi chú (*) Nam Nữ Trong 

ngành 

Ngoài 

ngành 

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

Ngƣời lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

………, ngày … tháng … năm … 

 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

Ký tên, đóng dấu 

(ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03. 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

……, ngày … tháng … năm … 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG” 

(Đối với những cá nhân đang công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN: 

- Họ và tên;                                                                Giới tính: Nam/Nữ 

- Ngày, tháng, năm sinh; 

- Nơi ở hiện nay; 

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay; 

- Ngày vào biên chế; 

- Số năm công tác trong ngành tài nguyên và môi trường; 

- Được tặng danh hiệu/ hình thức khen thưởng; 

- Hình thức kỷ luật: (ngày tháng năm bị kỷ luật và ngày tháng năm hết hạn 

kỷ luật): 

- Ngày nghỉ công tác. 

- Số điện thoại liên hệ: 
 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 

Thời gian Chức vụ, nơi công tác 

(Từ tháng …năm…đến tháng …năm…) (Ghi rõ chức vụ, cơ quan, đơn vị, phòng, 

ban…nơi công tác) 

  

  

Ngƣời khai ký tên THỦTRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu nếu có)) 
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Mẫu số 04. 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày … tháng … năm … 

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƢƠNG 

“VÌ SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG” 

(Đối với những cá nhân ngoài ngànhTài nguyên và Môi trường) 

 

I. SƠ LƢỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN: 

- Họ và tên;                                                                  Giới tính: Nam/Nữ 

- Ngày, tháng, năm sinh;                                                 Dân tộc 

- Quốc tịch; 

- Nơi ở hiện nay; 

- Chức vụ và nơi công tác. 

- Số điện thoại liên hệ: 

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

- Ghi rõ thành tích đạt được, công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và 

phát triển ngành tài nguyên và môi trường. 

 

Ngƣời khai ký tên THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Ký tên, đóng dấu nếu có 

(Ghi rõ họ tên) 
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