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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  

  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành 

tài nguyên và môi trường; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho  

tập thể Bộ môn Bản đồ, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai thuộc 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất vì đã có nhiều thành tích trong công tác đào tạo 

nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi 

trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên 

truyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất và tập thể có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                                                                                 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 2; 
- Lưu VT, Vụ TĐKTTT.Thi4. 

         BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

         Trần Hồng Hà 
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