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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         / STNMT-CCBVMT
V/v gia hạn thời gian nhận tác phẩm 
dự thi cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng 
sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 2022

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2022

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-STNMT ngày 11/3/2022 của Sở Tài nguyên 
và môi trường về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí 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”.

Triển khai cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 
2022, ngày 04/5/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 
2863/STNMT-CCBVMT về việc phát động cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh 
học tỉnh Đồng Nai” cho đối tượng là 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, trung 
học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Đính kèm: Thể lệ phát động cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh 
Đồng Nai” năm 2022).

Tuy nhiên, hiện nay để đảm bảo trong số lượng và chất lượng các tác phẩm 
tham gia dự thi, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Đồng Nai thông báo gia hạn việc nhận các tác phẩm dự thi “Vẽ tranh về đa 
dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 2022 đến hết ngày 30/8/2022 (thay vì đến 
ngày 30/7/2022 theo văn bản số 2863/STNMT-CCBVMT ngày 04/5/2022). Đồng 
thời, kính đề nghị đơn vị tiếp tục phát động rộng rãi các nội dung của cuộc thi 
“Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 2022 đến tất cả các đối 
tượng liên quan để tham gia.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ bà Trương Thị Ngọc - Trung tâm Kỹ thuật 
Tài nguyên và Môi trường theo số điện thoại 0251.3828038-0972.410.043.

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý đơn vị.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Trung tâm CNTT (để đăng lên website);
-TTKTTN&MT (thực hiện);
-Lưu: VT, CCBVMT (05b). Trang        

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Trọng Toàn
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