
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /SNN-PTNN 
V/v phối hợp phát động, tuyên truyền 

tham gia Cuộc thi tìm hiểu về đa dạng 

sinh học ở khu bảo tồn biển 

Đắk Nông, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. 

 

Thực hiện Công văn số 1908/TCTS-BTPTNL ngày 04/11/2022 của Tổng 

cục Thủy sản về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu về đa dạng sinh học ở khu bảo 

tồn biển;  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố Gia Nghĩa phối hợp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ 

thống chính trị, cơ quan, tổ chức và người dân ở địa phương mình chung tay 

tham gia cuộc thi để tăng cường hiểu biết của mọi người về công tác bảo tồn, 

bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; cụ thể như sau: 

1. Hình thức tổ chức cuộc thi: Vẽ tranh bằng tay hoặc tác phẩm kỹ thuật 

số, đồ họa vi tính. 

2. Chủ đề cuộc thi: Cuộc thi vẽ tranh được xây dựng trên chủ đề chính là: 

“Bảo tồn biển, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau”: 

3. Thời gian tổ chức: từ tháng 11 – 12/2022. Trong đó: 

- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 09/11 – 09/12/2022. 

- Thời gian đánh giá giá các tác phẩm từ 12/12 đến 20/12/2022. 

- Thời gian trao giải dự kiến ngày 26/12/2022. 

4. Đối tượng tham gia cuộc thi: Mọi người dân trong nước và 

ngoài nước đều có thể tham gia theo đúng chủ đề của cuộc thi. Trong đó tập 

trung vào các nhóm con, em: Công chức, viên chức, người lao động trong hệ 

thống ngành Thủy sản; người dân sinh sống trong và xung quanh các khu bảo 

tồn biển tại Việt Nam; khách du lịch đến các địa điểm khu bảo tồn biển. 

5. Nơi nhận bài dự thi 

- Bài dự thi gửi qua đường bưu điện ghi rõ: Bài dự thi: Cuộc thi vẽ tranh 

“Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau”. 

- Nơi nhận bài dự thi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: 

Tổng cục Thủy sản (Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản) – Số 10 

– Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội. Điện thoại : 024.3211.5475; Hoặc: 
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Báo Nông nghiệp Việt Nam – Số 14, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Địa chỉ 

email nhận bài dự thi kỹ thuật số: nmpa.vietnam@gmail.com. 

6. Thể lệ cuộc thi: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn số 

1908/TCTS-BTPTNL ngày 04/11/2022 của Tổng cục Thủy sản (Có Công văn 

số 1908/TCTS-BTPTNL ngày 04/11/2022 kèm theo). 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Lê Hữu Tuấn Anh – Chuyên viên Vụ 

Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản; số điện thoại: 024.3211.5475; email: 

nmpa.vietnam@gmail.com.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, PTNN (T).                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Dần 
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