
PHV LVC 
THE L THI THACH LAM VIDEO 1 PHUT XANH 

"GIAM NH RU1 RO THIEN TA! vA THICH 1YNG BIEN DO! Kill HiU" 
DON VITO CH(J'C 

Tng civic Phông, chng then tai (B Nông Nghip và PINT) phi hçtp vâi Qu9 Nhi dng 
Lien hqp qu6c t.i Via Nani - UNICEF t chtrc. 
THO}GIAN 

• Phát dng và ma lchóa hçc min phI v hu'àng dn k thut lam video trén din thoi 
thông minE: Tir ngày 25-31/10/2022. 

• Link dang k' tham gia khóa hpc (Dang k' truac ngày 27/10/2022): 
https ://forms.gle/KfzshEn5d4S3B gnC6 

• NGp tác phm dir thi: Tr ngày 01-30/11/2022 (4 tuAn) 
• K& qua chung cuc dixc cong b6 vào ngày 05/12/2022 

TONG G1A TRI QUA TNG: 35,5 TRI1U DONG 

• Qua tang cho giai hang tun: Tng giá trj 10 triu ding. Mi tun sC có: 
01 Giâi NhAt: mi giâi lrj giá 1 triu dng 
03 giâi phi: mi giâi trj giá 500 nghmn dng 

• Qua tang  cho giái chung cuOc: 
03 Giái Nht: mi giAi tij giá 3 triu Mng 
03 Giãi NhI: ni& giái trj giá 2 triu dng 
03 thai Ba: mi giâi tij giá I triu dng 
05 Giái Khuyii khich: ni giãi trj giá 500 nghIn dng 

• Giái tuong tac: 
05 Giãi Tuong lác: mi giãi trj giá 1 trial dng 

• Ngoái ra, tht ca các thi sinh gUi video du se ithn dirqc qua h.ru nim ttr Ban t cliirc, 
bao gni 01 áo Va 01 gMy chng nhn 1 phUt xanh. 

• Các bn cItt giài NhAt chung cuc sê có co hi tham gia nhn giãi thuâng trirc ti&p tai 
Sr kin huOng img ngây Quc t giâni nhç rCii ro thiên tai, dir  kin vào tháng 12/2022 
t?i T]iãith Phô Dà Nng. 

C'ACE-} TI-I (iC TF1 kM flU: 

• Bn Ia than.h thi&i niên dang s6ng tai Via Nam tU 13 dn 1 8 tui. 
• Bn së lam video I phüt d k& câu chuyn, hi&u bitt cUa minh v các 1oi hhTh thiên 

tai và thrc trng thiCn tai, bin di khi hu dang xáy ra a Via Narn nói chung hay a 
nol bmn dang sinE s6ng. I-lieu bit cUa bii v nhOng rUi ro, hi&m hça do thiên tai gay 
ra cho dài sang, con nglxài, môi truàiig sng,... nhrng tác dng, nguyen nhân vâ giai 
phá. Btn có co hi th hin nhCing sang kin, ' tu&ng, giUp giam nh nht?ng iiii ro 
thiCn tai vã biii c1i khi 1iu gay ra. 

• l3an chia sê video trong Facebook Group - Thr thách lam video "I phit xanh" va cüng 
vâi m9i ngui trao di, bu chçn video hay nEAt: 
https ://www.facebook.com/groups/motphutxanh   

• Chi tit th 1 vã Iurong dn tii website: 
https ://www. unicef.org/vietnam/vi/  I phutxanhpctt 

riii_; iii' LiEi' Hi: H'J H.ç 

• Anh Nguyn DinE Quyn — ChuyOn gia video: 0975412118 
• Chj Phm Thj I-1iig Nhung — Tng cic PhOng ch6ng thiên tal (B Nông ng1iip và 

Phât trin nông thôn): 0976063326 
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