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Số: A5 J+JL/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ồ ĩ'tháng 5 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và
Luật Tố chức Chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa
đôi, bô sung một so điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam;
Căn cứ Quyết định sổ 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của
Uy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh về ban hành quy định vê công tác thi
đua khen thưởng tại Thành phố Hồ Chỉ Minh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1303/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 23 tháng 02 năm 2020; ỷ kiến của Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) tại Công vãn số 186/BTĐKH-NV ngày 08 tháng 4
năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về Giải thưởng
Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết
định sô 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của ủ y ban nhân dân Thành
phô vê ban hành Quy định Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-

N h ư Đ iều 3;

- T h ư ờn g trực Thành ủy;
- T h ư ờn g trực H Đ N D T P ;

- TTUB: CT, các PCT;
-

ủ y ban M T T Q V N TP;
Sở, ban, ngành; Đ oàn thể TP;
T ổ n g C ô n g ty và C ô n g ty th u ộc TP;
U B N D TP. Thủ Đ ứ c và các quận - huyện;
Ban Thi đua - K hen thư ởn g (S ở N ộ i vụ);
V P U B : các PC V P;

- Phòng ĐT, v x , TH;
-Lưu: VT, (ĐT-LHT) T.yU *

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

QUY CHẾ
Xét tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
(Kèm theo Quyết định số /Sli-X. /QĐ-UBND ngày thảng 5 năm 2021
của Uy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh)

Chưoìig I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí M inh là Giải thưởng chính thức
của Úy ban nhân dân Thành phố trao tặng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng có
thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh.
Giải thưởng được xét tặng 02 năm một lần và có giá trị trong thời gian 04 năm
(tính từ ngày ú y ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định khen thưởng).
Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Quy chế này quy định lĩnh vực, điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm,
hô sơ, trình tự đề nghị xét tặng và tổ chức trao tặng Giải thưởng Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Giải thưởng).
Điều 2. Đối tượng xét tặng Giải thưởng
Giải thưởng được xét tặng đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có
thành tích xuât săc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phô
Hồ Chí Minh. Trong đó:
- Tổ chức: gồm cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp trong nước và các tổ chức của người nước ngoài có tư cách pháp nhân,
hoạt động hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cá nhân: gồm người Việt Nam và người nước ngoài có năng lực hành vi
dân sự, không trong thời gian thi hành án theo quy định của pháp luật.
- Cộng đồng: gồm nhóm dân cư sinh sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
1. Việc xét tặng Giải thưởng phải được thực hiện đúng đối tượng, điều
kiện, quy trình xét tặng được quy định tại Quy chế này; đảm bảo chính xác, công
khai, dân chủ và khách quan.
2. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những tổ chức, cá nhân và cộng đồng
có đóng góp xứng đáng trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành
phô Hô Chí Minh tính đên thời điêm xét tặng Giải thưởng.
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3. Không xét tặng Giải thưởng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã được
trao tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Giải thưởng
Môi trường Việt Nam ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực và không xét
tặng Giải thưởng cho cùng một nội dung thành tích đã được công nhận trước đó.
4. Không xét tặng Giải thưởng đối với tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã
được trao tặng các giải thưởng khác của Thành phố với cùng thành tích đề nghị
xét tặng Giải thưởng.
5. Trong cùng kỳ xét tặng Giải thưởng, mồi tổ chức, cá nhân, cộng đồng
chỉ được trao tặng 01 Giải thưởng.
Điều 4. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng
Gồm 6 nhóm lĩnh vực sau:
1. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;
2. Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát
thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;
3. Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ
môi trường và có hiệu quả thực tế (không xét tặng Giải thưởng đối với công
trình nghiên cứu chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế);
4. Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố,
xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;
5. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh
học và an toàn sinh học;
6. Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Điều 5. Cơ cấu và số lượng giải thưởng, mức tiền thưởng và hình thức
khen thưởng
1. Cơ cấu và số lượng giải thưởng
Mỗi kỳ tố chức, tổng số lượng giải thưởng trao tặng không quá 50 giải cho
các đôi tượng thuộc các nhóm lĩnh vực xét tặng; Môi nhóm lĩnh vực gôm 01 giải
Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba.
Tùy tình hình thực tế, Hội đồng Giải thưởng có thể đề xuất ủ y ban nhân
dân Thành phố điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, tăng hoặc giảm số lượng giải
thưởng của từng lĩnh vực.
2. Mức tiền thưởng
a) Mức tiền thưởng dành cho tổ chức hoặc cộng đồng:
- Giải Nhất: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)
- Giải Nhì: 16.000.000 đ (Mười sáu triệu đồng)
- Giải Ba: 12.000.000 đ (Mười hai triệu đồng)
b) Mức tiền thưởng dành cho cá nhân:
- Giải Nhất: 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng)
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- Giải Nhì: 10.000.000 đ (Mười triệu đồng)
- Giải Ba: 8.000.000 đ (Tám triệu đồng)
3. Hình thức khen thưởng:
- Giải Nhất: Bằng khen của ủ y ban nhân dân Thành phố kèm tiền thưởng
và Biểu trưng Giải thưởng.
- Các giải Nhì và Ba: Quyết định công nhận của ủ y ban nhân dân
Thành phố kèm tiền thưởng và Biểu trưng Giải thưởng.
Chương II
ĐIÈU KIỆN, TIÊU CHÍ VÀ QUY TRINH XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Điều 6. Điều kiện xét tặng Giải thưởng
Tô chức, cá nhân và cộng đông đăng ký tham gia Giải thưởng đáp ứng đủ
các điều kiện sau:
1. Đối với tổ chức:
a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Thành phố Hồ Chí Minh
từ 04 năm trở lên (tính đến thời điểm đăng ký tham gia Giải thưởng), không vi
phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác
của Việt Nam;
b) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tô chức xã hội - nghê nghiệp giới thiệu tham gia Giải thưởng;
c) Có thành tích xuất sắc, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi
trường hay thúc đây tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong
các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.
2. Đối với cá nhân và cộng đồng:
a) Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy
định pháp luật hiện hành trong thời gian ít nhất 04 năm tính đến thời điểm xét
tặng Giải thưởng;
b) Tự nguyện đăng ký hoặc được cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã
hội, tô chức xã hội - nghê nghiệp giới thiệu tham gia Giải thưởng;
c) Có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.
Điều 7. Tiêu chí và thang điểm xét tặng
Tô chức, cá nhân và cộng đông được xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chí
và thang điểm như sau:
1. Đối với tổ chức
- Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa 45 điểm;
- Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa 30 điểm;
- Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: tối đa 15 điểm;
- Tính liên tục và thời gian tác động: tối đa 10 điểm.

4

2. Đối với cá nhân và cộng đồng
- Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: tối đa là 45 điểm;
- Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: tối đa 30 điểm;
- Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: tối đa 15 điểm;
- Tính sáng tạo: tối đa 10 điểm.
3. x ế p hạng Giải thưởng:
- Giải Nhất: đạt điểm số từ 90 điểm trở lên.
- Giải Nhì: đạt điểm số từ 80 đến dưới 90 điểm.
- Giải Ba: đạt điểm số từ 70 đến dưới 80 điểm.
Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (thực hiện theo mẫu kèm theo),
bao gồm:
a) Văn bản đề nghị xét tặng Giải thưởng của tổ chức, cá nhân và cộng đồng.
b) Báo cáo thành tích gồm những nội dung chính như sau:
- Các thông tin về tổ chức, cá nhân và cộng đồng và lĩnh vực đăng ký tham gia
Giải thưởng.
- Phần nội dung chính: Giới thiệu và thuyết minh về những thành tích,
đóng góp đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo các tiêu chí xét tặng
Giải thưởng.
- Phần phụ lục: Các tài liệu, hình ảnh hoạt động (có thuyết minh ảnh),
đĩa h ìn h .. .chứng minh thành tích và kết quả áp dụng trong thực tiễn.
Báo cáo thành tích phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản hoặc địa
phương nơi tô chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong bảo vệ
môi trường.
c) Hình ảnh của cá nhân, cộng đồng, biểu tượng (logo) của tổ chức.
d) Đối với hồ sơ của các tổ chức là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ, cân kèm các văn bản chứng minh tuân thủ luật pháp của Việt Nam về bảo vệ
môi trường và báo cáo việc chấp hành các quy định pháp luậtvề nộp thuế trong
thời gian ít nhât 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia Giải
thưởng.
2. Tô chức, cá nhân và cộng đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những thông tin và kết quả được cung cấp trong hồ sơ.
Điều 9. Quy trình xét tặng Giải thưởng
1.
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Cơ quan thường trực Giải
thưởng (Sở Tài nguyên và Môi trường) theo Kế hoạch tổ chức Giải thưởng của
Uy ban nhân dân Thành phô và hướng dân của Sở Tài nguyên và Môi trường.
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định
sơ bộ hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc
chưa hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tập thể, cá nhân và cộng
đông có trách nhiệm bố sung và hoàn chỉnh theo yêu cầu trong thời gian không
quá 15 (mười lăm) ngày làm việc.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập và tổ chức Hội đồng xét tặng
Giải thưởng (theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này).
4. Giải thưởng được tổ chức xét tặng qua 02 vòng như sau:
a) Vòng 1: Thẩm định và chấm điểm hồ sơ .
- Các hồ sơ được phân nhóm theo lĩnh vực xét tặng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ
môi trường của các hồ sơ tham gia;
- Hội đồng loại các hồ sơ không tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ
môi trường; phân công các thành viên đánh giá và chấm điểm hồ sơ đảm bảo
tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ở từng nhóm lĩnh vực theo
tiêu chí và thang điểm đã quy định;
-T hành viên Hội đồng chấm điểm và đề xuất thẩm định thực tế (nếu cần)
đôi với hô sơ từ 70 diêm trở lên. Mức chênh lệch điểm chấm giữa các thành viên
đôi với cùng một hô sơ không quá 20 điểm; Trường hợp mức chênh lệch trên 20
điêm, Hội đông thảo luận và tính điểm trung bình bằng hình thức biểu quyết.
- Thư ký Hội đồng tổng hợp, lập danh sách hồ sơ có điểm trung bình từ 70
điêm trở lên chuyên xét tiêp ở Vòng 2.
-H ội đồng khảo sát thực tế, thẩm định và đánh giá các hồ sơ được thành
viên hội đồng đề nghị thẩm định thực tế;
- Thư ký Hội đồng tổng họp các kết quả thẩm định, báo cáo Hội đồng ở
Vòng 2.
b) Vòng 2: Lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng.
- Hội đồng họp, thảo luận trên cơ sở kết quả chấm điểm của Vòng 1 và
quả thấm định hồ sơ;

kết

- Hội đồng thống nhất cơ cấu, lập danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng
theo thứ tự điêm từ cao xuống thấp và xếp hạng Giải thưởng theo thang điểm
quy định.
5. Trên cơ sở danh sách do Hội đồng đề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường
phôi hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân
Thành phô quyêt định công nhận Giải thưởng; đồng thời lập thủ tục hồ sơ đề
nghị Uy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua —Khen thưởng, Sở
Nội vụ) xét, tặng Bằng khen theo quy định.
6. Các hô sơ đạt giải sẽ được cơ quan thường trực Giải thưởng lưu trữ trong
suôt thời gian giá trị giải thưởng có hiệu lực (trong vòng 04 năm kể từ ngày có
Quyêt định xét tặng Giải thưởng).
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Điều 10. Hội đồng xét tặng Giải thưởng
1. Hội đông xét tặng Giải thưởng do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
quyêt định thành lập (sau đây gọi tăt là Hội đông). Sô lượng thành viên và thành
phần Hội đồng tùy thuộc vào số lượng và lĩnh vực đăng ký của các hồ sơ tham
gia Giải thưởng. Hội đồng có nhiệm vụ giúp ủ y ban nhân dân Thành phố xét
chọn các tố chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động
bảo vệ môi trường đề nghị Chủ tịch ủ y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết
định trao tặng Giải thưởng.
2. Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng, cụ thể
như sau:
a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực: Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường;
c) Các ủy viên Hội đồng bao gồm: đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở
Nội vụ); đại diện các Sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề
nghiệp, đơn vị có liên quan; đại diện ủ y ban nhân dân các quận - huyện và
thành phô Thủ Đức (có tô chức, cá nhân, cộng đông tham gia); cán bộ kỳ thuật,
quản lý và nhà khoa học có uy tín, chuyên môn phù hợp với các lĩnh vực xét
tặng Giải thưởng;
d) Uy viên thư ký Hội đông là thành viên thuộc Cơ quan thường trực
Giải thưởng.
3. Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng điều khiển các phiên họp
của Hội đông. Hội đông làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp của Hội
đông phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của
Hội đông chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có
mặt đông ý. Chủ tịch Hồi đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch thường trực
Hội đông điêu hành hoạt động của Hội đồng; Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm
thay mặt Hội đông báo cáo ủ y ban nhân dân Thành phố về kết quả làm việc và
đê xuât của Hội đông vê việc trao Giải thưởng.
4. Chế độ bồi dưỡng trách nhiệm:
Thành viên của Hội đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng trách nhiệm khi
tham gia các cuộc họp của Hội đông theo quy định hiện hành.
Chưong III
TỔ CHỨC LẺ TRAO GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ
Điêu 11. Tổ chức Lễ trao Giải thưỏìig
1* Thời gian tổ chức Lễ trao Giải thưởng sẽ được Sở Tài nguyên và Môi
trường đê xuât theo tình hình thực tế tại mỗi kỳ tổ chức xét tặng Giải thưởng'
2.
Le trao Giải thưởng được tổ chức trang trọng và được truyền thông rộng
rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tôn vinh các tổ chức, cá nhân va
cộng đồng.
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Điều 12. Kinh phí
1. Kinh phí cho công tác tổ chức và Lễ trao Giải thưởng được lấy từ nguồn
kinh phí sự nghiệp môi trường và nguồn xã hội hóa (nếu có).
2. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa
được thực hiện theo các quy định hiện hành.
3. Tổ chức, cá nhân và cộng đồng có hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng
không được đóng góp kinh phí để tổ chức Giải thưởng và các hoạt động có liên
quan.
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và cộng đồng được
trao Giải thưởng
1. Tố chức, cá nhân và cộng đồng đạt giải sẽ được ủ y ban nhân dân Thành
phô quyêt định công nhận kèm tiền thưởng tương ứng và biểu trưng của Giải
thưởng; Ngoài ra, Chủ tịch ủ y ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen kèm
theo tiên thưởng theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng đạt
Giải Nhất của các nhóm lĩnh vực.
2. Giải thưởng có giá trị trong thời gian 04 năm. Sau 04 năm, các tổ chức,
cá nhân và cộng đồng đã đạt giải có quyền tiếp tục tham gia Giải thưởng.
3. Tô chức, cá nhân và cộng đồng được trao tặng Giải thưởng được phép
quảng bá vê Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình
thức giới thiệu khác.
4. Tô chức, cá nhân và cộng đông được trao tặng Giải thưởng được khai
thác và sử dụng logo, biểu trưng của Giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ
chức, cá nhân và cộng đồng trong thời gian giá trị pháp lý của Giải thưởng (04
năm) và được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
5.^ Các tô chức, cá nhân và cộng đông đạt Giải thương Môi trường Thành
phô Hô Chí Minh của năm sẽ được đê nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường
Việt Nam lân gân nhât (nêu không vi phạm các quy định Pháp luật hiện hành,
tính từ thời gian đạt giải đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng
Môi trường Việt Nam).
6. Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại Giải thưởng,
trừ việc đưa vào phòng trayên thông của đơn vị mà tổ chức, cá nhân và cộng
đông được trao giải là thành viên.
Điều 14. Thu hồi Giải thưởng
1. Giải thưởng đã trao tặng có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:
a) Các tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng không trung thực trong lập hồ sơ
đề nghị xét tặng Giải thưởng.
b) Các tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký
tham gia Giải thưởng và được trao Giải thưởng vi phạm các quy định của Pháp
luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Giải thưởng.
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Khi bị phát hiện vi phạm các trường hợp trên thì tổ chức, cá nhân hoặc
cộng đông đó bị thu hôi Giải thưởng kèm toàn bộ tiền thưởng, biểu trưng, hiện
vật, không được hưởng các quyên lợi liên quan của Giải thưởng; nếu gây thiệt
hại thì phải bồi thường theo quy định.
2. Cơ quan chủ trì và Hội đồng xét tặng Giải thưởng có thể đề nghị ủ y ban
nhân dân Thành phô xem xét thu hồi Giải thưởng; căn cứ vào kết quả họp Hội
đông, lập danh sách các tô chức, cá nhân hoặc cộng đồng bị đề nghị thu hồi Giải
thưởng trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
3. Việc thu hồi Giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
Chương IV
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Hiêu
Iưc
thi hành
•
•
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02
năm 2014 của Uy ban nhân dân Thành phô vê ban hành Quy định Giải thưởng
Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan thường trực Giải thưởng, chủ
trì, phôi hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các Sở ngành, ủ y ban nhân dân
thành phô Thủ Đức và các quận - huyện, các cơ quan báo đài và các đơn vị có
liên quan triển khai phổ biến, truyền thông về Giải thưởng;
b) Tô chức phát động, hướng dân các tô chức, cá nhân và cộng đồng tham
gia Giải thưởng theo quy định của pháp luật;
c) Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia theo tiêu chí Giải thưởng, tổ chức tiếp
nhận hô sơ, tô chức Hội đông xét tặng Giải thưởng và lập hồ sơ đề nghị tặng xét
tặng Giải thưởng;
d) Tô chức công bô và trao Giải thưởng.
2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và thủ trưởng các đơn vị liên
quan có trách nhiệm tô chức thực hiện Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân
kịp thời phản ánh vê Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo ủ y ban
nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Phụ lục^/M M Ệ i Bận đăng ký tham gia Giải thưởng M ôi trường Thành phố Hồ Chí Minh
dành áẸp 'Cú n/ịârt IBíịinĩìặnh kèm Quyết định sổ Ạ%j/QĐ-UBND ngày ĩỹHháng ĩ năm 2021

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày..... tháng.......năm 20....
BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ... - NĂM....
1. Họ và tê n :...........................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................
3. Nơi ở hiện nay: ................................................................................... ..............................
4. Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công d â n :........................................................
5. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................................
6. Điện thoại:..............................................E-mail: .............................................................
7. Nghề nghiệp hoặc nơi công tác: ......................................................................................
8. Sau khi nghiên cứu Quy chế về Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban
hành kèm Quyết định s ố ......./QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2021 của ủ y ban nhân
dân Thành phố, tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
lần thứ... năm 20...
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia Giải thưởng : ............................................
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản đăng ký tham gia Giải thưởng;
- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng...
năm..... đến tháng...... năm.......;
- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm : ..........................................................................
Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong Bản đăng ký và Báo cáo thành tích là
đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật về các nội dung trên.
Xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
hoặc người đứng đầu tổ chức nơi công tác

Người đăng ký
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

(Ký tên, đóng dấu)

1 Chọn 1 trong 6 nhóm lĩnh vực (Điều 5 Quy chế Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh)
2 Xác định giai đoạn báo cáo (khoảng thời gian của các dữ liệu, số liệu được sử dụng trong toàn báo cáo).
3 Liệt kê các tài liệu, ảnh, đĩa hình... chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn có kèm trong hô sơ.

thành tích tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí

'Ban hành kèm Quyết định sốẨSiMQĐ- UBND ngày ữỹiháng 5? năm
\ Thành pho)
CỘNG HOA XA HỘI CHU NGHIA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ... NĂM....
(Thòi gian từ tháng......năm ........... đến tháng...... năm ............ ) 4

Họ và tên: ................................................................................ .
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................
Địa chỉ liên hệ:.........................................................................
Đơn vị công tác (nếu có):........................................................
Lĩnh vực công tác hoặc làm việc: ..........................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia Giải thưởng:
Nội dung báo cáo thành tích :
Giới thiệu quá trình công tác hoặc công việc có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi
trường:.....................................................................................................................................
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

Người viết báo cáo
(kỷ tên)

4 Khoảng thời gian của các dữ liệu, số liệu được sử dụng trong toàn báo cáo.
5 Báo cáo thành tích phải nêu đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thành tích xuất sác, nổi bật của cá nhân (sáng kiến,
phát minh, giải pháp, dự án, mô hình...) liên quan đến bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải
thường; đánh giá được hiệu quà về mặt môi trường, kinh tế, xã hội, mức độ và phạm vi ảnh hưởng đối với cộng
đồng; làm rõ được tính mới, sáng tạo hoặc mở ra hướng mới., và có kèm theo tài liệu, hình ảnh., chứng minh
thành tích đã đạt được.

«ng kỷ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Ịmnh kèm Quyết định sốAMQĐ-UBND ngày OỈHháng 57 năm 2021
ã>U2phố)
f t HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ....... năm 20...
BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ... - NĂM...
1. Tên tổ chức: ......................................................................................................................
2. Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................
3. Điện thoại:........................... F ax:......................... E-mail:.............................................
4. Ngày, tháng, năm Quyết định thành lập: ........................................................................
5. Ngành nghề hoạt động chính: .........................................................................................
6. Người đứng đầu tổ chức:
Họ và tên:................................................................Chức v ụ :..........................................
Điện thoại:.............................................Email:................................................................
7. Thông tin người liên hệ về hồ sơ Giải thưởng:
Họ và tên:................................................................Chức v ụ :..........................................
Điện thoại:.............................................Email:................................................................
8. Sau khi nghiên cứu Quy chế về Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
ban hành kèm Quyết định số ..../QĐ-UBND ngày... tháng... năm 20... của ủ y ban
nhân dân Thành phố, tổ chức chúng tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh năm 20...
Lĩnh vực đăng ký tham gia Giải thưởng1:...........................................................................
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản đăng ký tham gia Giải thưởng;
- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng...
năm........ đến tháng.......năm.......2;
- Các tài liệu minh chứng thành tích gồm3: .........................................................................
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong Bản đăng ký và Báo cáo thành
tích là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật về những nội dung
trên.
Xác nhận của người đứng đầu tổ chức đăng ký
r

(Ký tên, đóng dâu)

Người lập bản đăng ký
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

1 Chọn 1 trong 6 nhóm lĩnh vực (Điều 5 Quy chế Giải thưởng M ôi trường Thành phố Hồ Chí Minh)
2 Xác định giai đoạn báo cáo (khoảng thời gian của các dữ liệu, số liệu được sử dụng trong toàn báo cáo).
3 Liệt kê các tài liệu, ảnh, đĩa hình.. . chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn có kèm trong hồ sơ.

ình tích tham gia Giải thưởng M ôi trường Thành phố Hồ Chí Minh
kèm Quyết định Sấw/QĐ-UBND ngày ỗìrtháng 57 năm 2021 của ủy

3À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ... NĂM...
(Thòi gian từ tháng...... năm ........... đến tháng...... năm ............ ) 4
Tên tổ chức: ..........................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................................
Ngành nghề hoạt động chính: ..............................................................................................
Đại diện lãnh đạo tổ chức:
Họ và tên:.................................................. Điện thoại:................Email:.............................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia Giải thưởng: ............................................
Nội dung báo cáo thành tích5:
Tóm tắt tình hình hoạt động của tổ chức trong 02 năm gần đây (tính đến thời điểm
đăng ký xét tặng Giải thưởng)

1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường

2. 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

6. Trong vòng 03 năm gần đây có bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
(Có/Không)?):.......................
Người đứng đầu tổ chức
(ký tên, đóng dấu)

4 Khoảng thời gian của các dữ liệu, số liệu được sử dụng trong toàn báo cáo.
5 Báo cáo thành tích phải nêu đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thành tích xuất sắc, nổi bật của Tổ chức liên quan
đên bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải thưởng; đánh giá được hiệu quả về mặt m ôi trường,
kinh tê, xã hội, quy mô và phạm vi ảnh hưởng, thời gian tác động; có kèm các tài liệu, hình ảnh... có nội dung
chứng minh thành tích đã đạt được.

ng kỷ tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phô Hô Chí Minh
hành kèm Quyết định sẩlĩịx!QĐ-UBND ngày târthảng 5? năm 2021

h phổ)
G HÓA XÃ HỘI CHU NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày........ tháng

năm 20...

BẢN ĐĂNG KÝ
THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN T H Ứ .... - NĂM ....
'T ' A

_ A

_ _

4- A

_

1 Tên cộng đông:
.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................................
3. Người đại diện cộng đồng:
Họ và tên:..............................................Điện thoại:..................... E-mail.........................
4. Sau khi nghiên cứu Quy chế về Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban
hành kèm Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2021 của ủ y ban nhân
dân Thành phố, chúng tôi đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí
Minh năm 2018.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia Giải thưởng1: ............................................
Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản đăng ký tham gia Giải thưởng;
- Báo cáo thành tích về bảo vệ môi trường theo lĩnh vực đăng ký, giai đoạn từ tháng...
năm........ đến tháng.......năm.......2;
-

Các tài liệu minh chứng thành tích gồm3:

......................................................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trong bản đăng ký và bản báo cáo
thành tích là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật về các nội dung
trên.
Xác nhận của chính quyền địa phương
nơi lập thành tích bảo vệ môi trường
(Kỷ tên, đóng dấu)

Đại diện cộng đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

1 Chọn 1 trong 6 nhóm lĩnh vực (Điều 5 Quy chế Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh)
2 Xác định giai đoạn báo cáo (khoảng thời gian của các dữ liệu, số liệu được sử dụng trong toàn báo cáo).
3 Liệt kê các tài liệu, ảnh, đĩa hình... chứng minh thành tích, kết quả áp dụng trong thực tiễn có kèm trong hồ sơ.

Phụ i
Minh

năm 2\

thành tích tham gia Giải thưởng M ôi trường Thành phố Hồ Chí
(Ban hành kèm Quyết định sổẠSỊXQĐ- UBND ngày Víttháng £

dân Thành phố)
HOÀ XÃ H ộ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LẦN T H Ứ .... - NĂM ....
(Thòi gian từ tháng......năm ........... đến tháng...... năm ............ ) 4
Tên cộng đồng:.......................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................
Họ và tên người đại diện cộng đồng:.....................................................................................
Điện thoại:................................................. E-mail:.................................................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng: ..............................
Nội dung báo cáo thành tích 5:
Tóm tắt đặc điểm, tình hình hoạt động của cộng đồng trong 02 năm gần đây (tính đến
thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng)
1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường
2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội
4. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng
5. Tính sáng tạo

Tổ chức quản lý trực tiếp cộng đồng
hoặc người đại diện cộng đồng
(kỷ tên, đóng dấu)

4 Khoảng thời gian của các dữ liệu, số liệu được sử dụng trong toàn báo cáo.
5 Báo cáo thành tích phải nêu đầy đủ, rõ ràng và chính xác các thành tích xuất sắc, nổi bật của cộng đồng (sáng
kiến, phát minh, giài pháp, dự án, m ô hình...) liên quan đến bảo vệ m ôi trường theo lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải
thưởng; đánh giá được hiệu quà về mặt môi trường, kinh tế, xã hội, mức độ và phạm vi ảnh hưởng đối với cộng
đồng; làm rõ được tính mới, sáng tạo hoặc mở ra hướng mới., và có kèm theo tài liệu, hình ảnh., chứng minh thành
tích đã nêu.

