Cuc thi nhm to mt sân chi lành mnh, b ích cho các hc sinh, sinh viên, oàn viên thanh niên, lc lng v
trang, các oàn th và c dân ang sinh sng ti Vit Nam có c hi th hin nng khiu, phát huy s trng, kh nng
sáng to ca bn thân thông qua các tác phm nh v bo tn và s dng bn vng các vùng t ngp nc ti Vit
Nam. ng thi, tuyên truyn, giáo dc, nâng cao nhn thc, trách nhim ca cng ng, hình thành thói quen
trong vic bo v môi trng nói chung và bo tn, s dng bn vng các vùng t ngp nc nói riêng, góp phn vào
nhng n lc chung vì môi trng toàn cu.
Thông qua cuc thi, Ban T chc s la chn ra nhng tác phm tiêu biu s dng trong các hot ng tuyên
truyn, nâng cao ý thc bo v môi trng nói chung và bo tn và s dng bn vng các vùng t ngp nc nói riêng
ca B Tài nguyên và Môi trng.

Vùng t ngp nc - môi trng phát trin ca rt nhiu loài ng, thc vt quý - Ngun nh: BTC
Cuc thi tp trung vào các ch : V p, tm quan trng và giá tr ca vùng t ngp nc; các giá tr v a dng sinh hc
ca vùng t ngp nc (ng vt, thc vt...) và nhng nh hng ca chúng n i sng c dân; thc trng các vùng t ngp
nc hin nay ti Vit Nam; lên án nhng hành vi khai thác quá mc các vùng t ngp nc, gây suy thoái, phá
hoi cnh quan thiên nhiên, các h sinh thái, e da sc khe cng ng; các hành ng bo v các vùng t ngp nc
nh bo v môi trng, bo v a dng sinh hc, bo v các h sinh thái t nhiên và loài chim di c ti vùng t ngp nc;
phc hi các vùng t ngp nc quan trng, các h sinh thái t ngp nc t nhiên ã b suy thoái hoc b khái thác
quá mc; duy trì và phòng nga s bin i các c tính sinh thái vùng t ngp nc.
i tng tham gia là công dân Vit Nam ang sinh sng ti Vit Nam. Tác phm th hin các ni dung theo ch ca
Cuc thi. Mt tác phm có th hin mt ni dung hoc kt hp nhiu ni dung ã nêu trên.
Tác phm d thi theo hình thc cá nhân. Mi cá nhân c gi không quá 10 nh tham d Cuc thi. Mi tác phm
d thi bao gm 02 phn: nh và thông tin v tác phm. Tác phm tham d phi t các yêu cu di ây c chm gii:
- Yêu cu i vi nh d thi: nh d thi úng ch ca Cuc thi; nh d thi là nh màu hoc nh en trng, có th c chp t
máy nh k thut s hoc in thoi (không s dng máy nh phim); nh d thi di dang ky thuât sô, file anh co inh
dang .jpg. Kich thc cua chiêu dai nhât tôi thiêu 3500 pixel, ô phân giai t 300 dpi tr lên; không chp
nhn nh chp ghép (không chèn vin khung, ghép nh, xóa, thêm bt chi tit trong nh...); c s dng phn mm
chnh sa ct cúp tng gim sáng ti nh. Trên nh không c bo viên hoc t bât c ky hiêu nhân dang nao trên
anh.
- Thi gian nhn tác phm tham d Cuc thi: ên ht ngày 31 thang 5 nm 2022. a ch gi tác phm tham d:
tác gi gi tác phm tham d Cuc thi trc tiêp tai website ca Ban T chc: www.5wphoto.com.
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