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Số:         /SGDĐT-CTTT-KHCN 
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” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên. 
 

Thực hiện Công văn số 133/BCH ngày 25/10/2022 của Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội và nhằm góp phần 

tuyên truyền, giáo dục trẻ em nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống 

thiên tai đồng thời tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát huy tính sáng tạo, 

bày tỏ suy nghĩ, ước mơ của mình về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chỉ đạo 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: Học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 

trên địa bàn thành phố. 

2. Chủ đề: 

“1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu” 

3. Hình thức: Làm video có thời lượng 01 phút về chủ đề phòng, chống 

thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Kênh dự thi: https://www.faceboook.com/groups/motphutxanh 

Thông tin cuộc thi tại website:  

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

(Chi tiết trong phụ lục đính kèm). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai, 

thực hiện. Thông tin liên hệ: Phòng Chính trị tư tưởng - Khoa học công nghệ Sở 

Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 02439411232./. 

   
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa;  

- Các phòng: GDTrH, GDTX-ĐH, VP; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 

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