
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG  

THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ 

PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 187/PCTT 
V/v phổ biến, giới thiệu cuộc thi làm video 

“1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và 

thích ứng biến đổi khí hậu” 

 

Đà Nẵng, ngày 26  tháng 10  năm 2022 

                        

Kính gửi: 

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các quận, huyện. 

 

Thực hiện nội dung công văn số 541/VPTT ngày 24/10/2022 của Văn 

phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai (VPTT BCĐ) 

về việc phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 

10/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Đề án Nâng cao 

nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 

2021-2025; 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với VPTT BCĐ Quốc gia 

về Phòng, chống thiên tai phổ biến, giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia: Thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi trên cả nước; 

2. Thời gian: Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022; 

3. Sản phẩm dự thi: Video có thời lượng 01 phút về chủ đề phòng, chống 

thiên tai và biến đổi khí hậu; 

4. Kênh dự thi: https://www.facebook.com/groups/motphutxanh  

5. Giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng trên 35,5 triệu đồng, bao gồm: 

- Giải hàng tuần: 01 giải Nhất, 03 giải phụ; 

- Giải chung cuộc: 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến 

khích và 05 giải tương tác. 

- Ngoài ra, tất cả các thí sinh dự thi đều nhận được quà lưu niệm từ Ban tổ 

chức.  

(Thể lệ và Kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc thi theo phụ lục đính kèm) 

Để cuộc thi được tổ chức thành công, Văn phòng thường trực Ban Chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố 

Đà Nẵng kính đề nghị: 

https://www.facebook.com/groups/motphutxanh
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- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các quận, huyện phổ biến 

thể lệ và phát động tham gia đến hệ thống các trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông trên địa thành phố. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan tuyên truyền 

về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm 

cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng kính đề nghị Quý cơ quan, đơn 

vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPTT BCĐ QG PCTT (để b/c); 

- Lãnh đạo BCH PCTT TP Đà Nẵng (để b/c); 

- Lưu: VP, PCTT. 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Thái Thị Bích Vân 
 

 

 



 

Phụ lục 

THỂ LỆ THỬ THÁCH LÀM VIDEO 1 PHÚT XANH 

“GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” 
(Đính kèm theo công văn số 187/ PCTT  ngày 26 tháng 10 năm 2022 

của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng) 
 

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC  

Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông Nghiệp và PTNT) phối hợp với Quỹ 

Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam - UNICEF tổ chức. 

THỜI GIAN 

 Phát động và mở khóa học miến phí về hướng dẫn kỹ thuật làm video trên 

điện thoại thông minh: Từ ngày 25-31/10/2022. 

 Link đăng ký tham gia khóa học (Đăng ký trước ngày 27/10/2022): 

https://forms.gle/KfzshEn5d4S3BgnC6  

 Nộp tác phẩm dự thi: Từ ngày 01-30/11/2022 (4 tuần) 

 Kết quả chung cuộc được công bố vào ngày 05/12/2022 

TỔNG GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG: 35,5 TRIỆU ĐỒNG 

 Quà tặng cho giải hàng tuần: Tổng giá trị 10 triệu đồng. Mỗi tuần sẽ có: 

01 Giải Nhất: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng  

03 giải phụ: mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng 

 Quà tặng cho giải chung cuộc: 

03 Giải Nhất: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng 

03 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 2 triệu đồng 

03 Giải Ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng 

05 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng 

 Giải tương tác: 

05 Giải Tương tác: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng 

 Ngoài ra, tất cả các thí sinh gửi video đều sẽ nhận được quà lưu niệm từ 

Ban tổ chức, bao gồm 01 áo và 01 giấy chứng nhận 1 phút xanh.  

 Các bạn đạt giải Nhất chung cuộc sẽ có cơ hội tham gia nhận giải thưởng 

trực tiếp tại Sự kiện hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai, dự 

kiến vào tháng 12/2022 tại Thành phố Đà Nẵng.  

CÁCH THỨC THAM DỰ: 

 Bạn là thanh thiếu niên đang sống tại Việt Nam từ 13 đến 18 tuổi. 

 Bạn sẽ làm video 1 phút để kể câu chuyện, hiểu biết của mình về các loại 

hình thiên tai và thực trạng thiên tai, biến đổi khí hậu đang xảy ra ở Việt 

Nam nói chung hay ở nơi bạn đang sinh sống. Hiểu biết của bạn về những 

https://forms.gle/KfzshEn5d4S3BgnC6
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rủi ro, hiểm họa do thiên tai gây ra cho đời sống, con người, môi trường 

sống,… những tác động, nguyên nhân và giải phá. Bạn có cơ hội thể hiện 

những sáng kiến, ý tưởng, giúp giảm nhẹ những rủi ro thiên tai và biến 

đổi khí hậu gây ra. 

 Bạn chia sẻ video trong Facebook Group - Thử thách làm video “1 phút 

xanh” và cùng với mọi người trao đổi, bầu chọn video hay nhất: 

https://www.facebook.com/groups/motphutxanh  

 Chi tiết thể lệ và hướng dẫn tại website: 

https://www.unicef.org/vietnam/vi/1phutxanhpctt  

 

https://www.facebook.com/groups/motphutxanh
https://www.unicef.org/vietnam/vi/1phutxanhpctt
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