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V/v tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi
tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và
Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại
dương” năm 2022.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Các cơ quan báo chí thường trú tại địa phương;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
-Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền
thông các huyện, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 1260-CV/BTGTU, ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo
Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982”; Văn bản số
981/BTC ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Ban Tổ chức Giải Báo chí “Giảm ô
nhiễm nhựa đại dương” năm 2022.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực
hiện công tác tuyên truyền các nội dung như sau:
1. Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên
Hợp quốc về Luật biển năm 1982”
Các cơ quan báo chí, cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa
phương
dẫn
đường
link
tới
Cuộc
thi
tại
địa
chỉ:
http://www.thongtintuyengiaogialai.vn; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm
Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức triển
khai thực hiện tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện và các
phương tiện truyền thông khác. Đồng thời, hướng dẫn đài truyền thanh cấp xã
tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ người dân biết, tích cực hưởng ứng tham gia.
Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp
quốc về Luật biển năm 1982” theo hình thức trắc nghiệm online trong 07 kỳ, định
kỳ 02 tuần/kỳ; bắt đầu từ ngày 29-8-2022 đến ngày 02-12-2022; Thể lệ Cuộc thi
được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2. Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022

2
Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022 với chủ đề: “Hành
động vì đại dương không rác thải nhựa” do Báo Điện tử VTC News phối hợp với
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên
(WWF-Việt Nam) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP-Việt Nam)
phát động. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa
các cơ quan báo chí với cơ quan Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ, góp phần
tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, phát triển
kinh tế biển bền vững; đồng thời, là dịp để tiếp tục ghi nhận và tôn vinh tác giả,
nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp
tích cực trong hoạt động tuyên truyền về giảm ô nhiễm nhựa đại dương (có thể lệ
Giải kèm theo).
Thời gian nhận bài dự thi: đến hết ngày 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 (Ghi rõ: Bài dự thi Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương”)
hoặc gửi qua email: giaibaochigonn@gmail.com; gửi qua đường link:
http://giaibaochi.giamracnhua.vn.
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến
cán bộ, quần chúng nhân dân trong tỉnh biết, tham gia./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTGTU (b/c);
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Lưu: VT, P.TTBCXB.
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