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V/v gửi tác phẩm tham dự thi  

Giải Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa  

đại dương”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 11 năm 2021 

   Kính gửi:   

- Báo Hà Tĩnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Hồng Lĩnh; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn 

hoạt động trên địa bàn; 

- Trung tâm VH – Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Giải Báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” nằm trong chuỗi hoạt động 

truyền thông cho Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, do Báo điện tử VTC News phối hợp với Ban Quản lý 

dự án về “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” tại Việt Nam, Tổ chức quốc tế về 

bảo tồn thiên nhiên; Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP-Việt Nam) tổ 

chức. Theo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4452/STNMT-

TNN&BĐ ngày 03/11/2021, để góp phần ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác 

giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về giảm ô 

nhiễm nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Văn 

phòng đại diện, Phóng viên thường trú các báo Trung ương và tỉnh bạn hoạt động 

trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã vận 

động, khuyến khích nhà báo, phóng viên, cộng tác viên có các tác phẩm báo chí  

phù hợp với Thể lệ (có Thể lệ gửi kèm theo) gửi bài tham dự thi Giải. 

2. Thời hạn nộp tác phẩm dự giải trước 25/11/2021.  

- Nơi nhận tác phẩm dự: Báo điện tử VTC News, tầng 12A, tòa nhà VTC 

Online, 18 Tam Trinh, TP Hà Nội. 

- Hoặc Email: giaibaochigonn@gmail.com 

- Điện thoại liên hệ: 0243.632 1592 hoặc 0395 973 377 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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