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Số:              /STNMT-MT Bắc Kạn, ngày        tháng 8 năm 2022 
V/v giới thiệu tham gia Giải báo chí 

“Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 
 

 

Kính gửi:  

    - Báo Bắc Kạn; 

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

    - UBND các huyện, thành phố. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 901/BTC ngày 

28/7/2022 của Ban tổ chức Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” của Báo 

điện tử VTC News, trong đó đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, các tổ chức, 

cá nhân tích cực tham gia Giải báo chí năm 2022 với chủ đề “Hành động vì đại 

dương”.  

Giải báo chí “Giảm ô nhiễm đại dương” năm 2022 với chủ đề “Hành động vị 

đại dương” góp phần tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước trong công 

tác quản lý rác thải nhựa, tác hại của việc sử dụng đồ nhựa một lần, túi ni lông khó 

phân hủy trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát huy vài trò chủ lực của báo 

chí trong công tác truyền thông; phổ biến nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân trong việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa, góp phần nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường, giảm thiểu việc sử dụng và phát thải rác thải nhựa, phấn đấu 

mục tiêu phát triển bền vững. 

Những quy định cụ thể về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự, hồ sơ đề nghị, 

tiêu chí bình chọn, xét tặng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng được quy định cụ 

thể tại Thể lệ Giải báo chí “Giảm ô nhiễm rác thải đại dương” năm 2022.  

Thời gian nhận bài dự thi đến hết 30/9/2022. Hình thức nhận bài dự thi gửi 

trực tiếp về Báo điện tử VTC News, tầng 12ª, tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh, Hà 

Nội; Gửi qua địa chỉ Email: giaibaochigonn@gmail.com; Gửi qua đường link: 

http://giaibaochi.giamracnhua.vn  

(Gửi kèm Văn bản số 901/BTC ngày 28/7/2022 của Ban tổ chức Giải báo chí 

“Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” của Báo điện tử VTC News).  

Với những nội dung trên, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân, người làm báo 

chuyên và không chuyên quan tâm tham gia./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

-  Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng ĐKĐĐ (Đăng tải) 

- Lưu: VT, MT (Hà). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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