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Tạp chí Môi trường, cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về môi trường. Trải qua hơn 20 năm 

xây dựng và phát triển, Tạp chí tự hào là kênh thông tin chính thống tuyên 

truyền sâu rộng trong lĩnh vực môi trường với các ấn phẩm đa dạng về nội dung và 

hình thức phong phú.  

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 

thực hiện các hành động bảo vệ môi trường thông qua việc giảm sử dụng các sản 

phẩm từ giấy, năm 2020, Tổng cục Môi trường tăng cường phát hành Tạp chí 

Môi trường bản tệp số PDF qua hồ sơ công việc, thư điện tử và trên website: 

Tapchimoitruong.vn. Việc phát hành Tạp chí Môi trường bằng bản tệp số PDF 

giúp Tạp chí mở rộng thêm đối tượng bạn đọc, đưa thông tin nhanh trong việc 

định hướng dư luận, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho 

cộng đồng. 

Để kịp thời thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật, cải cách hành 

chính, kết quả thực nhiệm vụ nhiệm của Tổng cục Môi trường, ngành môi 

trường được thực hiện thống nhất, xuyên suốt theo đúng quan điểm chỉ đạo của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường sẽ gửi Tạp chí Môi trường 

bản tệp số PDF xuất bản hàng tháng thông qua thư điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường. Các đơn vị trong Sở nếu có yêu cầu 

Tạp chí bản in, đề nghị liên hệ trực tiếp với tòa soạn Tạp chí Môi trường để 

được cung cấp.  

Tổng cục Môi trường trân trọng thông báo tới quý Sở được biết. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTDL.V(2). 
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