
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
___________________________________ 

Số:             /BTNMT-HTQT 

V/v tham dự trực tuyến các sự kiện Tuần lễ 
môi trường Việt Nam - Nhật Bản  

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

Hà Nội, ngày         tháng 12  năm 2021 

 
       Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu 
trung hòa các-bon vào năm 2050 đã được hai Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản ký kết trong chuyến thăm chính 
thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào cuối tháng 11 

vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản tổ 
chức Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 (Tuần lễ) trong thời 

gian từ 14 - 27 tháng 12 năm 2021. Sự kiện được tổ chức bao gồm các hoạt động 
hội nghị, hội thảo, triển lãm, trao đổi và tiếp xúc doanh nghiệp (thông tin về sự 
kiện gửi kèm). 

Nhằm tăng cường sự kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và 
doanh nghiệp của hai nước thông qua sự kiện này, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

gửi kèm đây các thông tin và trân trọng đề nghị Sở hỗ trợ chia sẻ thông tin đến 
các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan và quan tâm để tham dự các sự 

kiện của Tuần lễ.  

Thông tin thêm, đề nghị liên hệ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (ông Dương Phước Hùng), ĐT: +84 936742233, email: 
dphung@monre.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của quý Sở./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c); 
- Lưu: VT, HTQT DPH 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ  

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Huy 
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