
PHỤ LỤC II 

KÊU GỌI ĐỀ CỬ 

Tháng 10/2019, Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt 

Nam (VNPPA) phối hợp với Tổng Cục Lâm nghiệp (Vụ Quản lý rừng đặc dụng, 

phòng hộ) tổ chức trao giải thưởng Bảo tồn thiên nhiên năm 2019 cho một số các 

tập thể ban quản lý Vườn quốc gia/khu bảo tồn thiên nhiên và cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại Hội nghị 

chuyên đề về rừng đặc dụng, phòng hộ. VNPPA phối hợp với Vụ Quản lý rừng đặc 

dụng, phòng hộ/Tổng cục Lâm nghiệp và Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học 

Nước Việt Xanh (GreenViet) sẽ tiến hành xác định các đơn vị, cá nhân  đạt giải 

thưởng căn cứ vào danh sách ứng cử viên của các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

Cơ cấu giải thưởng: 

- Các giải thưởng dành cho tập thể gồm 03 hạng mục: (1) Ban quản lý Vườn 

quốc gia xuất sắc 2019; (2) Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên xuất sắc 2019 

(Các khu bảo tồn không bao gồm các VQG); (3) Sáng kiến bảo tồn thiên nhiên 

xuất sắc 2019. 

-  Các giải thưởng dành cho cá nhân gồm 03 hạng mục: (1) Kiểm lâm viên xuất 

sắc 2019; (2) Tuyên truyền viên bảo tồn xuất sắc 2019; (3) Cán bộ nghiên cứu khoa học 

xuất sắc 2019. 

- Kêu gọi đề cử  

Đối với Giải thưởng Tập thể, các Ban quản lý VQG/KBT có thể tự ứng cử 

hoặc được đề cử.   

Đối với Giải thưởng Cá nhân, các ứng cử viên phải được đề cử.         

Quá trình đề cử như sau:  

Bước 1: Rà soát theo các tiêu chí được đề cập ở phần cuối tài liệu này. 

Bước 2: Điền mẫu đăng ký. 

Bước 3: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc qua email. 



Mẫu hồ sơ và tiêu chí được đính kèm thông báo này và  có thể truy cập trên  

trang web: http://vnppa.org.  

Hồ sơ đề cử hoàn chỉnh phải được gửi trực tiếp qua bưu điện và bằng thư 

điện tử theo địa chỉ sau: 

Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam 

114 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa chỉ email: linh.nguyen@vnppa.org.vn hoặc vanphong@vnppa.org.vn 

Khi gửi hồ sơ qua đường bưu điện, đề nghị gửi bản mềm qua email nhằm 

cập nhật hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn khi Hội đồng giải thưởng xét duyệt . 

Hạn chót nộp hồ sơ đề cử: Hạn chót nộp hồ sơ đề cử là 11/10/2019 mọi hồ 

sơ nộp sau thời điểm nêu trên sẽ không được chấp nhận.            

Thông báo về giải thưởng: Lễ trao giải sẽ được tổ chức nhân dịp Hội nghị 

chuyên đề về rừng đặc dụng, phòng hộ do Tổng cục Lâm nghiệp dự kiến tổ chức 

trong  tháng 10/2019. Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt 

Nam sẽ thông báo cho các đối tượng được nhận giải thời gian và địa điểm Lễ  trao 

giải thưởng.   

Quá trình xét duyệt hồ sơ đề cử  

Việc lựa chọn sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn cao nhất về thành tích xuất sắc và 

đổi mới.  

Các ứng cử viên sẽ được cạnh tranh lựa chọn căn cứ vào quá trình dưới đây: 

• Hội đồng Giải thưởng rà soát ban đầu: Hội đồng giải thưởng sẽ tiến 

hành rà soát mọi hồ sơ đề cử và chọn ra 3 ứng viên ưu tú cho từng hạng mục giải 

thưởng đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu.   

• Hội đồng Giải thưởng đánh giá: Hội đồng giải thưởng sẽ đánh giá hồ sơ 

đề cử của các ứng cử viên đã qua vòng sát hạch 1 và các tài liệu liên quan, gồm 

liên lạc và xác minh thông tin mà ứng cử viên cung cấp, và lựa chọn người thắng 

cuộc dựa trên điểm trung bình cho từng hạng mục giải (3 cá nhân, 3 tập thể).   
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Hội đồng Giải thưởng: Hội đồng Giải thưởng gồm đại diện các tổ chức 

dưới đây: 

- Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA); 

- Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ /Tổng Cục Lâm nghiệp; 

- Đại diện Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh 

(GreenViet); 

Người đạt giải: Người đạt giải sẽ được thông báo qua điện thoại và văn bản 

trong tuần đầu tiên của tháng 10/2019.  Người đạt giải phải phối hợp chặt chẽ với 

VNPPA và Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ thu thập hình ảnh hoặc đoạn 

phim video và các tài liệu bổ xung khác để chuẩn bị cho lễ trao giải. Người đạt giải 

sẽ có một bài trình bày ngắn về công việc của họ tại lễ trao giải.  

Liên hệ:  

Mọi thông tin liên hệ Bà Nguyễn Thùy Linh theo số điện thoại 0366.355.892 

/0983.518.192 ; Email: linh.nguyen@vnppa.org.vn/vanphong@ vnppa.org.vn để 

biết thêm chi tiết.  
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