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"Bâo vê tàng

CuQc thi sâng tâc nghÇ thu$t

ô-dôn aé Uao vÇ khi hflu trâi clât"

Kinh güi &{ mr6r(f,Wry fra fYn.trt..

Nghi tlinh thu Montreal vè câc chât làm suy giâm tàng ô-dôn (thuQc Công
uôc Vienna vè bâo vÇ tàng ô-dôn) dugc kÿ két nàm 1987 tai Montreal, Canada,
dugc dânh giâ 1à mQt trong nhüng hiêp uôc qu6c té vè môi truùng, ring phô vôi
bién dôi khf hau thành công nhât trong lich sü. ViÇc thgc thi hiÇu qua Nghi dinh
thu Montreal trong nhièu nàm qua dâ giüp loai bô 99Yo câc chât làm suy giâm
tâng ô-dôn c6 trong tü lpnh, dièu hôa và nhièu sân phâm khâc. Cir môi thpp kÿ
trôi qua tinh tù nàm 2000, tÿ lê phuc hôi ciia tàng ô-dôn là I -3%. Yûi tÿ lÇ phuc
hôi nhu.vpy, tàng ô-dôn ô Bâc Bân Càu së dugc phuc hèi hoàn toàn vào nàm
2030; dên nàm 2050 tâng ô-dôn tai Nam Bân câu và dên nàm 2060 tpi nhüng
vùng cuc Nam bân càu së dugc khôi phpc hoàn toàn. Nhüng nô lirc bâo vê tàng
ô-dôn dâ dông g6p cho công cuôc üng phô vôi bién dôi khi hau thông qua ngàn
ngira phât thâi khoâng 135 tÿ tân COz tuong duong tir nàm 1990 dén nàm 2010.

Viêt Nam dâ chü dông, tich cuc tham gia thpc hiên Công uôc Vienna và
Nghi dinh thu Montreal, bâo vê tàng ô-dôn tùr nàm tgg4 và dpt dugc nhièu két
quâ duoc cQng dông qrrô. té ghi nhpn: lopi trir hoàn toàn tiêu thg câc chât CFC,
Halon và CTC; câm sü dUng Methyl bromide không phuc w kiém dich và khü
trùng; loai tru hoàn toàn tiêu thu HCFC-141b nguyên chât dugc sù dr,rng trong

" i. A
sân xuât xôp; dâp img nghîa v.u 1o4i trîr dugc l0oÂ và 35oÂ muc tiêu thu co sô

câc chât HCFC làn lugt vào nàm 2015,2020 theo lQ trinh dâ cam két.

Nhàm nêu bât mOi liên hê giüa viÇc bâo vê tàng ô-dôn và bién Aôl mi
h4u, nhüng hopt dông, thành tr,ry d4t dugc cüa Công uôc Vienna, Nghi dinh thu
Montreal và câc Bân süa Oôi, Uô sung trong khuôn Urô Ugtri dfnh thu Montreal
, .).

nhiêu nàm qua, Cpc Biên dôi khi hpu dugc Be Tài nguyên và Môi truÙng giao

chü trï tô chric CuQc thi sâng tâc nghÇ thupt chü dè "Bûo vQ tàng ô-ctôn Aé OAo

vQ khi h\u trdi diit". Ngày 15 thâng 9 nàm 2021, Cuc Bién Oôi mri hQu dâ ban

hành Quyêt dinh sô 32\IQD-BDKH vê viÇc tô chüc CuQc thi kèm theo quy dinh
vè thê lê cuQc thr. Qhé lê Cuçc thi duqc gui kèm theo)

Oê CuQc thi dugc tô chüc thành công, Cuc Bién Oôi ttri hpu trân trgng kinh
mùi câc co quan, tô chric, câc nghÇ si chuyên và không chuyên trên toàn quôc

..,t «:(lst

i.' .i i1



hucrng img và güi tâc phâm tham dg CuQc thi. Thùi gian nh4n tâc phâm dén hét

ngày 31 thdng 3 ndm 2022. Ban tô chüc kinh güi mQt sô thông tin liên quan cüa

CuQc thi:

1. Tâc phâm tham dg CuQc thi là câc tâc phâm dugc chpp, vë trên lânh thô

Viêt Nam t<é tur ngày 01 thâng 01 nàm 2020 dén ngày 30 thâng 3 nàm 2022 vè

câc nQi dung nhu sau:

- Thành tgu, hành dông, trâch nhiêm và lqi ich liên quan dén viÇc thyc
hiên Công uôc Viennu vè bâo vÇ tàng ô-dôn, Nghi dinh thu Montreal vè câc chât

.).
làm suy giâm tâng ô-dôn;

- Phân ânh chü dè Xgay Quôc té bao vÇ tàng ô-dôn nâm2021 "Nghi dlnh
thu Montreal - Làm mât thé giôi, bâo quân thgc phâm và vâc-xin", câc hoat
dông huông img phong trào phông, chông dich CoVid-19 cüa công dàng.

2.Thê 1o4i thi: Nhiép ânh, vê tranh và vë tranh công nghç.

3. Eôi tuqgg tham gia CtrQc thi là công dân ViÇt- Nam và nguùi nuôc
ngoài dang sinh s6ng, làm viÇc tai Viêt Nam theo 02 de tuôi:

- Tù 06 dén 15 tuôi và dugc sg dông ÿ xâc nhên dàng kÿ tham gia cüa dai
diên bô hoëc mç.

- Trên 15 tuôi.

cua

tüc
0243.77 59585 10942868636, thu,Jiên tù 3 ail

Cuc Bién Aôi mri hâu trân trgng dè nghf Quÿ Co quan chia sé thông tin tôi
câc don vi tryc thuQc và rât mong nhân dugc sg huông img, tham gia cüa câc co
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quan, tô chüc, câc nghÇ si chuyêrr và không chuyên trên toàn quôc.

Trân trgng./.

Noi nhQn:
- Nhu trên;
- Luu:VP, GNP-[,.(-tht
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