
    

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:             /TNMT-CCMT 

V/v thông báo gửi tác phẩm tham dự Liên 

hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng         năm 2022 

                   
 

     
               Kính gửi: 

 
 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,  

  Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chi Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tỉnh Phú Thọ; 

- Đài PT – TH tỉnh, Báo Phú Thọ; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
                             

Thực hiện Văn bản số 2622/UBND-NNTN ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh 

về việc thông báo gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần 

thứ 8. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường trong 

thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị hưởng ứng 

và gửi tác phẩm phim đề tài về môi trường tham dự Liên hoan phim môi trường 

toàn quốc lần thứ 8. 

Liên hoan phim môi trường toàn quốc được định kỳ tổ chức 03 năm/lần do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam 

đồng phối hợp tổ chức nhằm phát huy vai trò của điện ảnh, truyền hình trong hoạt 

động tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững.  

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước có phim đề 

tài, chủ đề bảo vệ môi trường đáp ứng các điều kiện, yêu cầu tại Thể lệ. 

Thời gian nhận tác phẩm: Đến hết ngày 30/8/2022. 

Hướng dẫn tham dự và Bản đăng ký gửi tác phẩm, thoả thuận phổ biến tác 

phẩm tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thể lệ Liên hoan phim môi trường toàn quốc 

lần thứ 8 (theo Quyết định số 1372/QĐ-BTNMT ngày 27/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (gửi kèm theo)). 

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường http://monre.gov.vn, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Bà 

Nguyễn Thúy Quỳnh, điện thoại: 0986.065.196, thư điện tử 

ntquynh1804@gmail.com ; Bà Ngô Thị Hoài Thương, điện thoại: 0975.965.144, 

thư điện tử: ngothihoaithuong@gmail.com. 

Đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Thọ); 

- Chi cục BVMT; 

- Trung tâm KTCN TN&MT  

(đăng tải trang Web của Sở); 

- Lưu: VT, (Yến) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 
 

 

Nguyễn Bá Thọ 
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