
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 Số:           /STNMT- CCMT 
V/v phối hợp triển khai Cuộc thi: “Sông 

sạch, Biển xanh” tại Nam Định. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2022   

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; 

- Tỉnh Đoàn Nam Định; 

- Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng” do Trung tâm 

Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (gọi tắt là MCD) chủ trì 

thực hiện với nguồn tài trợ và cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Bảo tồn Đại dương 

(Hoa Kỳ), đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt theo Văn bản số 

1045/UBND-VP3 ngày 21/12/2020 về tiếp nhận dự án có nguồn viện trợ phi 

Chính phủ tại Nam Định, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam 

Định là cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự 

án tại địa phương. Ngày 16/10/2022 Trung tâm MCD phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường và Huyện đoàn Giao Thuỷ tổ chức Sự kiện truyền thông cộng 

đồng làm sạch bờ biển và phát động Cuộc thi “Sông sạch, Biển xanh”. 

 Để Cuộc thi thành công, thu hút nhiều đối tượng tham gia, góp phần 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi 

trường nói chung và giảm thiểu rác thải nhựa trên sông, trên biển nói riêng, Sở 

Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, chỉ đạo, 

phát động cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia Cuộc thi “Sông sạch, Biển 

xanh”. Thể lệ Cuộc thi xin gửi kèm Công văn này. 

 Giao Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với MCD, Huyện đoàn Giao 

Thuỷ, Phòng TN&MT các huyện, thành phố tuyên truyền triển khai lan toả Cuộc 

thi; Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất đăng tin Cuộc thi trên 

trang website của Sở. 



 Thông tin liên hệ: bà Ngô Thị Ngọc, cán bộ Trung tâm MCD; Email:    

nngoc@mcdvietnam.org; Số điện thoại:  0366 356 266 

  Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm MCD; 

- Phòng TN&MT các huyện, TP; 

- Phòng Biển, KTTV và BĐKH; 

- Trung tâm TT, DL, DL và Phát triển quỹ đất; 

- Lưu: VT, CCMT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Phan Văn Phong 
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Thể lệ Cuộc thi: “Sông Sạch, Biển Xanh” 

Tăng cường hiểu biết về quản lý rác thải trên dòng chảy và các giải pháp,    

công cụ tăng cường hiệu quả thu gom, phân loại và xử lý rác thải ven và 

trên sông Hồng, Nam Định. 

1) Mục đích 

- Tăng cường sự quan tâm, nhận thức và huy động sự tham gia của các bên 

liên quan, thanh niên và cộng đồng địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu rác thải nhựa 

- Thúc đẩy thực hành và lan tỏa các giải pháp và công cụ tăng cường hiệu 

quả thu gom, phân loại, xử lý và giảm thiểu rác thải ven và trên sông Hồng, tỉnh 

Nam Định; 

- Góp phần quản lý rác thải rắn hiệu quả hơn và giảm thiểu ô nhiễm rác thải 

nhựa trong môi trường sông ngòi và môi trường biển của tỉnh Nam Định, khu dự 

trữ sinh quyển sông Hồng 

2) Đối tượng cuộc thi  

Cá nhân hoặc nhóm là công dân sinh sống và làm việc tại huyện Giao Thủy 

hoặc trên địa bàn tỉnh Nam Định hoặc quê Nam Định, có quan tâm đến bảo vệ 

môi trường đặc biệt là nội dung tăng cường hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý 

và giảm thiểu rác thải theo dòng chảy từ sông ra biển.  

3) Yêu cầu về sản phẩm dự thi  

3.1. Nội dung 

Các bài dự thi có thể là các sản phẩm, thực hành đã có sẵn, đã được cá 

nhân/nhóm dự thi tìm hiểu biết đến hoặc thực hiện từ trước; hoặc là các ý tưởng 

mới mà người/nhóm dự thi đề xuất có thể thực hiện trong thực tế và lan tỏa cho 

nhiều người cùng thực hiện.  

Nội dung các sản phẩm, thực hành hay ý tưởng dự thi có thể tham khảo các 

chủ đề dưới đây: 

 - Các sản phẩm, thực hành, ý tưởng nêu các vấn đề địa phương về ô nhiễm 

môi trường từ rác thải rắn hoặc rác thải nhựa, đề xuất giải pháp để giải quyết các 

vấn đề và bảo vệ môi trường trên sông Hồng hoặc nhánh sông Hồng; nêu gương 

người tốt, việc tốt trong công tác quản lý rác thải rắn, rác thải nhựa và đóng góp 



cho BVMT; tăng cường hiệu quả thu gom, phân loại và xử lý rác thải trên sông 

Hồng, trên biển, khu vực tỉnh Nam Định 

 - Các sáng kiến, thực hành, ý tưởng về giảm thiểu sử dụng nguyên và 

nhiên liệu, vật dụng, đồ dùng và tái chế, tái sử dụng tối đa các loại rác thải rắn 

góp phầngiảm thiểu rác thải rắn và rác thải nhựa khu vực sông, biển.  

 - Các sản phẩm, thực hành, ý tưởng về truyền thông giúp tăng cường hiểu 

biết của công chúng về quản lý rác thải trên dòng chảy và các giải pháp giảm 

thiểu rác thải trên sông, trên biển.  

3.2. Hình thức 

Bài dự thi có thể được thể hiện theo một trong các hình thức sau đây: 

 Bài viết 

- Tối thiểu 800 từ và tối đa 1200 từ miêu tả về sản phẩm, thực hành, ý tưởng, 

gồm các nội dung chính: Tên sáng kiến, mục đích, đối tượng, cách thực hiện, kết 

quả đạt được hoặc dự kiến đạt được. Khuyến khích sử dụng ảnh minh họa đối 

với những sản phẩm, thực hành đã có sẵn. 

 Ảnh, hình vẽ, thiết kế 

Yêu cầu ít nhất 3 ảnh chụp của hình ảnh, hình vẽ, thiết kế mô tả về sản phẩm, 

thực hành, ý tưởng và kèm theo chú thích tối đa 50 từ/ảnh để mô tả rõ ràng sáng 

kiến đó (Tên sáng kiến, mục đích, đối tượng, cách thực hiện, kết quả đạt được 

hoặc dự kiến đạt được) 

 Video 

Yêu cầu video có thời lượng tối đa 10 phút. Video nên quay ở nhiều góc độ 

để đảm bảo quan sát được toàn bộ sản phẩm, hoặc quay lại quá trình thực 

hiện/chế tạo sản phẩm kèm lồng chú thích/diễn giải thuyết minh khoảng 50 từ để 

mô tả rõ ràng về sáng kiến đó (Tên sáng kiến, mục đích, đối tượng hướng tới, 

cách thực hiện và kết quả mong chờ). 

3.3. Quy định về bài dự thi 

i. Bài dự thi phải do chính đối tượng dự thi tự thực hiện (viết bài mô tả, vẽ 

hình thiết kế/mô tả, chụp ảnh/quay video sáng kiến dự thi), không lấy tư liệu từ 

những cuộc thi khác. 

ii. Ảnh/video dự thi cần rõ nét, không bị mờ nhòa hoặc rung lắc quá nhiều.  

iii. Ban tổ chức (BTC) không chịu trách nhiệm với các bài dự thi vi phạm 

bản quyền và không can thiệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về bài dự thi 

được gửi từ các đối tượng dự thi. 



iv. Bài dự thi phải có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật hoặc trái 

với thuần phong mỹ tục và không thuộc các trường hợp bị cấm lưu hành. BTC 

có quyền loại bỏ các bài dự thi vi phạm mà không cần thông báo cho đối tượng 

dự thi. 

v. Mọi hình thức gian lận về lượt tương tác của hình ảnh/bài viết sẽ bị BTC loại 

quyền dự thi và hình ảnh/bài viết sẽ bị xóa không giải thích, không báo trước.  

vi. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

4) Lộ trình tham gia cuộc thi 

 Vòng 1: Sơ tuyển  

Thời gian: Từ ngày phát động đến 24h00 ngày 16/11/2022 

Người dự thi sẽ nộp bài dự thi qua link đăng 

ký:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1JwNNbrF8zqUXoKdzq1

ADLkiyleWRPfEf85EkSk1gkGRLZA/viewform 

Các bài dự thi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sản phẩm dự thi nêu ở mục 3 sẽ 

được BTC sàng lọc để tham gia vòng 2: Bình chọn và chấm điểm của cuộc thi.  

 Vòng 2: Bình chọn và chấm điểm 

Thời gian: 22/11/2022 – 29/11/2022 

Tại Vòng 2 của cuộc thi, có 02 hoạt động bao gồm: Bài thi tham gia 

tương tác trực tuyến và ban giám khảo chuyên môn chấm điểm. Các bài dự 

thi sẽ được tính điểm với 50% từ tương tác trên trang chủ fanpage và 50% từ 

điểm của BGK chuyên môn. BTC sẽ tổng hợp điểm, ghi nhận kết quả và 

thành tích các bài dự thi dựa trên xếp hạng điểm tổng hợp.  

1) Bình chọn trực tuyến 

Tất cả các bài dự thi qua vòng sơ tuyển sẽ được đăng tải trên trang chủ 

Facebook (https://www.facebook.com/mcdvietnam.org) của Cuộc thi và được 

tính điểm bằng số lượt tương tác trực tuyến cho mỗi bài dự thi.  

✔ Mỗi lượt tương tác (thích, yêu thích, haha, ngạc nhiên, buồn, tức giận) 

hay xem đều được tính 1 điểm. 

✔ Mỗi lượt bình luận hợp lệ được tính 2 điểm; 

✔ Mỗi lượt chia sẻ (ở chế độ công khai) sẽ được tính 3 điểm.  

* Ghi chú: Các bình luận sẽ không được tính điểm nếu: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1JwNNbrF8zqUXoKdzq1ADLkiyleWRPfEf85EkSk1gkGRLZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1JwNNbrF8zqUXoKdzq1ADLkiyleWRPfEf85EkSk1gkGRLZA/viewform
https://www.facebook.com/mcdvietnam.org


- Có nội dung thiếu lành mạnh, vi phạm pháp luật hoặc trái với thuần 

phong mỹ tục. 

- Các bình luận rác như: lặp đi lặp lại cùng nội dung, hoặc chỉ có 1 chữ 

cái, dấu câu hoặc từ, hoặc các từ ngữ không có nghĩa. 

✔ Điểm bình chọn trực tuyến cho bài dự thi được tính từ khi mở vòng 

tương tác trên facebook đến hết 24h00 ngày 10/11/2022. 

2) Ban giám khảo (BGK) chuyên môn chấm điểm 

 BGK chuyên môn vòng 2 của cuộc thi do BTC mời sẽ cho điểm các bài 

dự thi dựa trên các tiêu chí về hình thức, nội dung, khả năng lan tỏa tới cộng đồng.  

 Lễ tổng kết, ghi nhận kết quả và thành tích cuộc thi 

- Thời gian: Tháng 12/2022 

- Địa điểm: Huyện Giao Thủy, Nam Định 

5) Hình thức ghi nhận thành tích: 

✔ 01 phiếu ghi nhận thành tích và phần quà cho bài dự thi đạt điểm cao 

nhất: 5.000.000đ/ bài dự thi 

✔ 02 phiếu ghi nhận thành tích và phần quà cho bài dự thi đạt điểm cao thứ 

hai: 3.000.000đ/ bài dự thi 

✔ 03 phiếu ghi nhận thành tích và phần quà cho các bài dự thi đạt điểm cao 

thứ ba: 2.000.000đ/bài dự thi 

✔ Các phiếu ghi nhận thành tích và phần quà cho các bài dự thi đạt điểm 

cao nhất trong các tiêu chí phụ:  1.000.000đ/bài dự thi 

✔ Các phiếu ghi nhận thành tích và phần quà khuyến khích khác  

* Các bài thi có thành tích cao sẽ được đăng tải trên kênh truyền thông chính 

thức của BTC. 

6) Quyền và trách nhiệm của người dự thi  

✔ Mỗi cá nhân/nhóm dự thi được quyền nộp nhiều sáng kiến khác nhau; 

✔ Người dự thi có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu, quy định của cuộc thi. 

BTC có quyền loại bỏ bài dự thi vi phạm khỏi cuộc thi. 

7) Quyền và trách nhiệm của BTC 



✔ BTC có trách nhiệm thông báo đến cá nhân/nhóm vào vòng Tương tác trực 

tuyến và chấm điểm và có thành tích tại cuộc thi. 

✔ BTC có quyền sử dụng thông tin, hình ảnh của bài dự thi và người dự thi mà 

không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến quyền tác giả và bản quyền. 

✔ BTC có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người dự thi nếu được 

yêu cầu.  

8) Thông tin liên hệ/Giải đáp thắc mắc: 

Cán bộ phụ trách:    Ngô Thị Ngọc 

✔ Email:    nngoc@mcdvietnam.org 

✔ Số điện thoại:     0366 356 266 
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