
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STNMT-BVMT 

V/v phối hợp phát động cuộc thi 

“Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí 

hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” 

     
         Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

     Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được thư mời tham gia Cuộc thi “Đề 

xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” của Cục 

Biến đổi khí hậu ngày 18/3/2022. Mục đích nhằm tìm kiếm các ý tưởng, sáng 

kiến, mô hình, giải pháp công trình hoặc phi công trình có hiệu quả hoặc triển 

vọng về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

trong các lĩnh vực: xây dựng, nông nghiệp, sinh kế, phát triển tài nguyên thiên 

nhiên, giáo dục, đào tạo, truyền thông thông tin,...  

Với mục đích, ý nghĩa thiết thực của Cuộc thi và theo đề nghị của Cục biến 

đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Quý cơ quan phát động 

cuộc thi tới các học sinh, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tích 

cực tham gia. 

Tác phẩm tham gia dự thi có thể là bài viết, hình vẽ hoặc mô phỏng ý 

tưởng về mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong 

tương lai hoặc đã được ứng dụng trong thực tế tại Việt Nam. Các tác phẩm tiêu 

biểu, xuất sắc được lựa chọn sẽ được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng 

cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

 Tác phẩm dự thi gửi về Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội đến hết ngày 30 tháng 6 

năm 2022. 

 Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

Cục Biến đổi khí hậu (www.dcc.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại 

0903.682.899/0968.932.986, thư điện tử: mohinhungphobdkh@gmail.com. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý cơ quan phối hợp, thông tin, 

phổ biến./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Biến đổi khí hậu –BTNMT (để B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TNMT các huyện, TP; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng Website); 

- Lưu: VT, BVMT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Trực   
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