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Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Tiếp nhận thư mời tham gia Cuộc thi sáng tác nghệ thuật “Bảo vệ tầng ô-dôn 

để bảo vệ khí hậu trái đất” của Cục biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục hưởng ứng và gửi tác 

phẩm tham dự cuộc thi cụ thể như sau:  

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

về biến đổi khí hậu; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn; mối 

liên hệ giữa việc bảo vệ tầng ô-dôn và biến đổi khí hậu, những hoạt động, thành tựu 

đạt được của Công ước Vienna, Nghị định thư Montreal và các bản sửa đổi, bổ sung 

trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal nhiều năm qua. 

2. Thông tin liên quan đến Cuộc thi: 

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm được chụp, vẽ trên lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 30/3/2022 về các nội dung như:  

+ Thành tựu, hành động, trách nhiệm và lợi ích liên quan đến việc thực hiện 

Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy 

giảm tầng ô-dôn; 

+ Phản ánh chủ đề Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2021 “Nghị định thư 

Montreal - Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vắc-xin”, các hoạt động phong 

trào phòng, chống dịch COVID-19 của cộng đồng. 

- Thể loại thi: Nhiếp ảnh, vẽ tranh và vẽ tranh công công nghệ. 

- Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang 

sinh sống và làm việc tại Việt Nam theo 02 độ tuổi: 

+ Từ 06 đến 15 tuổi: được sự đồng ý xác nhận đăng kí tham gia  của  đại  diện 

cha, mẹ hoặc người đỡ đầu. 

+ Trên 15 tuổi. 
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Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Cục 

Biến đổi khí hậu (www.dcc.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0243.7759585/ 094 

286 8636, thư điện tử: sangtacnghethuat03@gmail.com.  

(Đính kèm công văn này là Thư mời và thể lệ Cuộc thi)  

Đề nghị các trường trực thuộc, các phòng GDĐT chỉ đạo các trường thuộc 

phạm vi quản lý triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng Nghiệp vụ 

Dạy và học, điện thoại: 3821678; 3921607 để được hỗ trợ kịp thời thực hiện./. 

 
Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (b/c); 
- Bộ GDĐT (b/c); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Trưởng các phòng chức năng Sở; 

- Chuyên viên Phòng NVDH (GDTH và GDTrH); 

- Website Sở GDĐT;      
- Lưu: VT, NVDH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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