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          Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2022 

          Kính gửi: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định; 

- Báo Nam Định; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 656/BTC ngày 

28/7/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh ASEAN “Ô nhiễm trắng và những tác 

động đến hệ sinh thái biển”. 

Để nâng cao nhận thức của người dân về giảm thiểu rác thải nhựa đại 

dương, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế 

biển, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, chỉ 

đạo, phát động cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia Cuộc thi ảnh “Ô nhiễm 

trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển”. Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ảnh 

ASEAN gửi kèm Công văn này. 

Thời gian nhận bài dự thi: Đến hết ngày 30/9/2022. 

Địa chỉ nhận bài dự thi:  

- Báo điện tử VTC News, tầng 12A, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, 

Hà Nội (Ghi rõ: Cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái 

biển”). 

- Hoặc qua email: giaibaochigonn@gmail.com 

- Hoặc qua đường link: 

https://cuocthianh.giamracnhua.vn hoặc https://aseanphoto.livegreen.org.vn/ 

- Điện thoại liên hệ: 0395 973377 hoặc 024.36321592.  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Báo Điện tử VTC News; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BKTTVBĐKH. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 Hoàng Trọng Nghĩa 
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