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THƢ MỜI 

Tham gia Cuộc thi “Đề xuất mô hình  

ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai” 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………................... 

………………………………………………………………………….......... 

Được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 15 tháng 12 năm 

2021 tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Đề 

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

Đây là hoạt động 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 ... 

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.  

Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân, cán bộ 

quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các giảng viên, sinh viên/học viên cùng cộng 

đồng người dân quan tâm, có ý tưởng về mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, 

giảm nhẹ rủi ro thiên tai gửi tác phẩm dự thi 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. 

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT Mai Kim Liên; 

- Lưu: VP. 
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Tăng Thế Cƣờng 

http://www.dcc.gov.vn/
http://www.monre.gov.vn/
mailto:sangtacnghethuatO3@gmail.com


2 
 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHẬN THƢ MỜI 

 

I. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Ủy ban Nhân dân; 

2. Sở Thông tin và Truyền thông;  

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

6. Sở Khoa học và Công nghệ; 

7. Hội Khoa học - Kỹ thuật. 

II. Các Viện, Trƣờng, tổ chức 

8. Các Viện nghiên cứu thuộc: Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ; 

9. Các trường Đại học; 

10. Một số trường Dạy nghề; 

11. Một số tổ chức phi Chính phủ. 
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