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Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/TX/TP; 

- Các trường và trung tâm thuộc Sở 

 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 396/STNMT-CCBVMT 

ngày 25/03/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phổ biến thông tin và 

tham gia hưởng ứng cuộc thi Green Tech;  

Theo đó, cuộc thi Green Tech – Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm 

thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc do Trung tâm truyền thông 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu 

quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt để nhân rộng, 

cải thiện môi trường. Đối tượng của cuộc thi bao gồm tất cả các tập thể, cá nhân 

và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình quản lý, 

giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả. Cuộc thi đã được chính thức 

khởi động vào ngày 27/12/2019 và dự kiến trao giải vào tháng 9/2020. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện/TX/TP và các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền thông 

tin của cuộc thi Green Tech đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, 

học sinh và cộng đồng trên địa bàn biết, tham gia hưởng ứng. 

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

cuộc thi Green Tech xem tại trang web: http://greentech.info.vn/; hoặc trang 

web của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường: http://tainguyen 

moitruong.gov.vn/, hoặc liên hệ số điện thoại 0903.208.864, 0924.057.263, 

email: greentech.monre&gmail.com./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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