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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Số:         / STNMT-CCBVMT
V/v phát động cuộc thi “Vẽ tranh về đa 
dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 2022

Đồng Nai, ngày 04 tháng 05 năm 2022

      Kính gửi: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

Long Khánh và thành phố Biên Hòa;
- Các trường Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tăng cường nhận thức, ý thức 

trách nhiệm và tinh thần sáng tạo của học sinh về bảo tồn đa dạng sinh học trên 
địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác bảo tồn 
đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, năm 2022, Sở Tài nguyên và môi trường thực 
hiện nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực quản lý cho 
cán bộ quản lý cấp tỉnh và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo 
tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Trong đó, Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Đồng Nai tổ chức 03 cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học 
tỉnh Đồng Nai” dành cho 03 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Chủ đề:
- Thi vẽ tranh về đa dạng sinh học với chủ đề “Bảo tồn thiên nhiên và các 

loài động vật hoang dã”.
- Số lượng: 03 cuộc thi dành cho 03 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung 

học phổ phông (mỗi cấp học/1 cuộc thi).
2. Đối tượng tham gia: Các cá nhân học sinh cấp tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung các tác phẩm tham gia:
Các tác phẩm tham gia dự thi cuộc thi sẽ truyền tải các thông điệp như sau:
- Thực trạng của hệ sinh thái, các khu rừng, con sông, suối, các loài động 

vật hoang dã (hiện tượng chặt phá rừng, tiêu thụ động vật hoang dã, hành vi vi 
phạm pháp luật, vẻ đẹp của khu rừng, đa dạng các loài động, thực vật,...);

-  Lên án những hành động của con người trong hiện tại làm mất đa dạng 
sinh học và hậu quả trong tương lai (lũ lụt, dịch bệnh, sự gắn kết giữa con người 
và động vật, cuộc sống của con người,...);
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- Khuyến khích những hành động bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn thiên 
nhiên và các loài động vật hoang dã. Những giải pháp để giải quyết các vấn đề 
của hiện tại và tương lai (trồng rừng, bảo tồn nguồn gen, bảo vệ các loài động 
thực vật, các khu rừng nguyên sinh,...).

- Không gian vẽ: Bầu trời, vũ trụ, công viên, khu rừng, các loài động thực 
vật, sông, suối, khu bảo tồn,...

- Cảnh báo các loài sinh vật ngoại lai xâm hại (như cây mai dương, ốc 
bươu vàng, rùa tai đỏ, tôm đất, bèo Nhật Bản,...) và các biện pháp phòng trừ 
sinh vật ngoại lai xâm hại. 

- Mốc thời gian trong tưởng tượng của đối tượng tham gia thi vẽ tranh: 10 
năm sau, 20 năm sau hay 50 năm sau khi hiện tại chúng ta bảo tồn hay tàn phá 
thiên nhiên, các loài động vật hoang dã,....

Mỗi tác giả chỉ được tham gia tối đa 03 tác phẩm dự thi (khuyến khích các 
trường trên địa bàn triển khai và tổng hợp gửi các tác phẩm cá nhân tham gia 
dự thi theo đơn vị). Sau vòng sơ khảo, tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung 
kết sẽ được đăng trên trang Facebook Đồng Nai Xanh. Ban Tổ chức sẽ trao 01 
giải phụ/cuộc thi cho tác phẩm được nhiều lượt share nhất qua fanpage Đồng 
Nai Xanh.

4. Hồ sơ dự thi của tác phẩm gửi về Ban Tổ chức:
- Đối với vòng sơ khảo: Các cá nhân tham dự sẽ quay video toàn bộ quá 

trình thực hiện, gửi ảnh của các tranh tham gia dự thi cho Ban Tổ chức trước 
ngày 30/7/2022 (thông qua Email: pttcd.kttnmt@gmail.com Phòng Truyền 
thông cộng đồng, Trung Tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài 
nguyên và Môi trường). Trong đó ghi rõ:

+ Tiêu đề Email: Tác phẩm tham dự cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học 
tỉnh Đồng Nai”.

+ Nội dung Email: (1) Mô tả ngắn (khoảng từ 3 đến 7 dòng về nội dung tác 
phẩm tham dự cuộc thi; (2) Họ tên người dự thi; (3) Địa chỉ; (4) Số điện thoại 
liên hệ.

- Đối với vòng chung kết: Sau khi vượt qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ 
trực tiếp liên hệ với các tác giả đủ điều kiện chấm tranh và các tác giả sẽ gửi 
tranh về cho Ban Tổ chức trước ngày 30/8/2022 theo địa chỉ: Phòng Truyền 
thông cộng đồng, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài 
nguyên và Môi trường).

- Các cá nhân tham gia dự thi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề 
bản quyền trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại đối với các tác phẩm tham 
gia dự thi.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ hệ bà Trương Thị Ngọc số điện thoại 
0251.3829109 - 0972.410043, Phòng Truyền thông cộng đồng, Trung tâm Kỹ 
thuật Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường (số 520, Đường 
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Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Fanpage của 
cuộc thi: Facebook.com/dongnaixanh.

Rất mong nhận được sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị. 
Trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-TTCNTT (đăng thông tin lên 
website, fanpage của Sở TN&MT);
-TTKTTN&MT (thực hiện);
-Lưu: VT, CCBVMT (50). Trang

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Toàn
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