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THÔNG BÁO 

Về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020  

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội nhận được Công văn số 2165/BTNMT-TĐKTTT của Vụ Thi đua Khen thưởng 

và Tuyên truyền - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề cử xét trao tặng Giải 

thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 và Hướng dẫn, đề cử, xét trao tặng Giải thưởng 

Phụ nữ Việt Nam năm 2020 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trên 

mọi lĩnh vực vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (đính 

kèm Thông báo này). 

Căn cứ tiêu chuẩn xét, trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020, các 

đơn vị lựa chọn, đề xuất tập thể, cá nhân xuất sắc nhất và gửi hồ sơ về Phòng Tổ 

chức - Hành chính (Bà Trần Thị Duyên - email: ttduyen@hunre.edu.vn gồm cả file 

số và file giấy có xác nhận của Trưởng đơn vị) theo hướng dẫn trước ngày 08 

tháng 5 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà 

trường xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận: 

- Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc Trường; 

- Lưu: VT; Hội đồng TĐKT. ttd. 

HIỆU TRƯỞNG  
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