
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM     

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số:  954/STNMT-MT An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2022 
V/v phát động 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:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang;  

 - Báo An Giang; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 02/UBND-KTN ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh An 

Giang về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử 

dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030;  

Ngày 03/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 

138/TTTT-NTCĐ của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường về việc 

tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất 

ngập nước của Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc thi). Cuộc thi do Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội 

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học 

sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và cư dân 

đang sinh sống tại Việt Nam có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy sở trường, 

khả năng sáng tạo của bản thân thông qua các tác phẩm ảnh về bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước tại Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, hình thành thói quen trong việc bảo vệ môi 

trường nói chung và bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nói riêng, 

góp phần vào những nỗ lực chung vì môi trường toàn cầu. 

Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả công dân Việt Nam. Nội dung các tác 

phẩm dự thi tập trung vào vẻ đẹp, tầm quan trọng và giá trị của vùng đất ngập 

nước; các giá trị về đa dạng sinh học của vùng đất đất ngập nước, ghi nhận thực 

trạng đất ngập nước hiện nay, lên án những hành vi khai thác quá mức ở các vùng 

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 hoạt động cụ thể,…Cuộc thi đã chính thức phát động vào ngày 21/12/2021 

và dự kiến sẽ trao giải vào tháng 7/2022.  

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về bảo tồn, 

sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch hành 

động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 

2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 02/UBND-KTN ngày 04/01/2022. Theo đề 



 

nghị của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phổ biến, thông tin, động 

viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh 

viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, cộng đồng dân cư tham gia hưởng 

ứng Cuộc thi ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt 

Nam, cụ thể: 

- Thời gian nhận tác phẩm tham dự từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/5/2022.  

- Địa chỉ gửi tác phẩm tham dự tại website của Ban Tổ chức: www.5wphoto.com.  

- Thể lệ Cuộc thi xin truy cập Cổng thông tin điện tử Trung tâm Truyền thông 

tài nguyên và môi trường: https://tainguyenmoitruong.gov.vn và Cổng thông tin 

điện tử của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam: http://vapa.org.vn/vapa 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự 

quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị để góp phần tích cực vào công tác bảo 

tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc (tham gia); 

- TTCNTTTNMT (đăng website Sở); 

- Lưu: VT, ntvan. 

* Đính kèm:  

- Văn bản số 138/TTTT-NTCĐ ngày 31/3/2022; 

- Văn bản số 02/UBND-KTN ngày 04/01/2022;  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tô Hoàng Môn 
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