ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1172 /STNMT-CCBVMT

Quảng Trị, ngày 22 tháng 4 năm 2022

V/v tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về
bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất
ngập nước của Việt Nam”

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phân Hội Nhiếp ảnh Quảng Trị (Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị);
- Các Đơn vị thuộc Sở.
Ngày 31/3/2022, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường có
Công văn số 138/TTTT-NTCĐ về việc hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và
sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”. Sở Tài nguyên và
Môi trường trân trọng thông báo tới các cơ quan, đoàn thể, Hội Nhiếp ảnh các
nội dung liên quan về Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng
đất ngập nước của Việt Nam” như sau:
1. Đối tượng của Cuộc thi: Các cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh
sống tại Việt Nam.
2. Nội dung tác phẩm: Tập trung vào vẻ đẹp, tầm quan trọng và giá trị của
đất ngập nước, các giá trị về đa dạng sinh học của đất ngập nước, ghi nhận thực
trạng đất ngập nước hiện nay, lên án những hành vi khai thác quá mức đất ngập
nước, gây suy thoái, phá hoại cảnh quan thiên nhiên, các hệ sinh thái, đe dọa sức
khỏe cộng đồng, cùng chung tay bảo vệ các vùng đất ngập nước bằng nhiều
hành động cụ thể.
3. Thời gian nhận tác phẩm: Từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/5/2022.
4. Địa chỉ gửi tác phẩm: Trang thông tin điện tử của Ban tổ chức
https://www.5wphoto.com/
5. Thể lệ cuộc thi: gửi kèm Công văn (hoặc truy cập đường dẫn
https://www.5wphoto.com/competitions/61b03499d04e21061e2d16e1/cuoc-thianh-tuyen-truyen-ve-bao-ton-va-su-dung-ben-vung-cac-vung-dat-ngap-nuoccua-vn.html).
Thông tin chi tiết liên hệ Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi
trường (bà Nguyễn Thị Hồng Trinh, số điện thoại: 0395.110.888, địa chỉ thư

điện tử: ng.h.trinhh@gmail.com hoặc nthtrinh@monre.gov.vn) hoặc Chi cục
Bảo vệ môi trường (bà Lưu Thị Bình, số điện thoại: 0915.385.290, địa chỉ thư
điện tử: luuthibinh0783@gmail.com).
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đoàn thể,
Hội và các Đơn vị quan tâm, tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Ng.H.Nam;
- Lưu VT, CCBVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Nam

