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MÔI TRƯỜNG XANH 2022

 CHỦ ĐỀ: NƯỚC LÀ SỰ SỐNG

 ĐỐI TƯỢNG: học sinh THPT trên địa bàn
các tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên - Ninh Thuận -
Đắk Lắk

 Thời gian: tháng 04 - 7/2022



1. ĐĂNG KÝ

 ĐỘI THI GỒM:

– 5 thành viên là học sinh

– 1 đội trưởng là giáo viên

 ĐĂNG KÝ:

– Theo từng trường

– Không giới hạn số
lượng đội thi

– Hạn cuối 23/4/2022



2. Thi Vòng 1 - Kiến thức

 VÒNG 1 - KIẾN THỨC (sơ loại):

– Tất cả các đội đăng ký dự thi thành công

– Hình thức thi:

Trắc nghiệm online: 5 thành viên, mỗi
thành viên thực hiện 1 bài thi trắc nghiệm
(trực tuyến) theo yêu cầu BTC

Bài luận & video: 01 bài luận, 01 video
chung cả đội (nộp qua email BTC)



 VÒNG 1 - KIẾN THỨC (sơ loại):
– Kiến thức trắc nghiệm liên quan đến một số vấn đề đang được 

các quốc gia chia sẻ quan tâm hiện nay, gồm:
 môi trường nước và biến đổi khí hậu; an ninh lương thực;

 nước sạch và sức khỏe;

 đa dạng sinh học biển và hệ sinh thái nước ngọt

 các giải pháp xử lý, bảo vệ nguồn nước, biển & đại dương

– Bài luận: chia sẻ lý do/động lực và mong muốn, hành động
của đội khi tham dự Cuộc thi; bài luận trình bày một luận điểm
rõ ràng và cơ sở dữ liệu/lập luận logic, chứng cứ để bảo vệ
luận điểm của đội đã nêu ra (MĐ-TB_KL)

– Video ngắn giới thiệu hình ảnh về đội/trường



CÁCH ĐÁNH GIÁ

VÒNG 1 - KIẾN THỨC (sơ loại):

 Trắc nghiệm online: Mỗi thành viên của đội dự thi trả lời 50 
câu hỏi online, trong đó có 15 câu hỏi bằng tiếng Anh trong
thời gian 25 phút trên máy tính của hệ thống E-learning của
Trường Đại học Nha Trang (https://elearning.ntu.edu.vn/). 

Điểm trắc nghiệm của đội thi là điểm trung bình của 5 thành
viên (điểm quy đổi về thang điểm 10).

20 đội có điểm trắc nghiệm cao nhất/tỉnh được chọn để đánh giá Bài luận & Video

 Bài luận (300 - 500 từ) dưới dạng file word (cỡ chữ 13, font 
chữ Time new roman) và video ngắn 1-2 phút (có độ phân
giải tối thiểu 720p; tỷ lệ khung hình 16:9) qua email của BTC. 

Bài luận (5 điểm): nội dung (80%) và hình thức (20%); 

video (5 điểm): nội dung (40%), sáng tạo (30%), hình thức
(30%)



Mốc thời gian Vòng 1

 Đăng ký: 23/4/2022

 Trắc nghiệm online: thời gian thi 28-29/4/2022.

 Bài luận & video ngắn: nộp qua email của BTC 
chậm nhất ngày 4/5/2022.

 Chấm & công bố trao thưởng Vòng 1: 5-
15/5/2022.



CÁCH ĐÁNH GIÁ

VÒNG 1 - KIẾN THỨC (sơ loại):

 Trắc nghiệm online: Mỗi thành viên của đội dự thi trả lời 50 câu hỏi online, trong
đó có 15 câu hỏi bằng tiếng Anh trong thời gian 25 phút trên máy tính của hệ
thống E-learning của Trường Đại học Nha Trang
(https://elearning.ntu.edu.vn/). 

Mỗi thành viên đội thi sẽ được cấp 01 tài khoản và mật khẩu để tham gia thi trắc
nghiệm trên hệ thống. Câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng: chọn phương án đúng, điền từ, 
nối câu, trả lời ngắn.

Mỗi câu trả lời trắc nghiệm đúng được 1 điểm, sai không có điểm. Điểm trắc nghiệm
của đội thi là điểm trung bình của 5 thành viên (điểm quy đổi về thang điểm 10).

 Bài luận (300 - 500 từ) dưới dạng file word (cỡ chữ 13, font chữ Time new roman) 
và video ngắn 1-2 phút (có độ phân giải tối thiểu 720p; tỷ lệ khung hình 16:9) qua 
email của BTC. 

Bài luận & video lưu tên ở dạng: tendoi_tentruong_tinh_MTX2022 Ví dụ: 
Seasee_LeQuyDon_KhanhHoa_MTX2022.

Tiêu chí đánh giá bài luận (5 điểm): nội dung (80%) và hình thức (20%); 

Tiêu chí đánh giá video (5 điểm): nội dung (40%), sáng tạo (30%), hình thức (30%)



3. THI VÒNG 2

TUYÊN TRUYỀN & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG



 VÒNG 2 (Chung kết) gồm chuỗi các hoạt động:

– Phần 1 - Tuyên truyền: 
 Thiết kế poster (khổ A4, 1 mặt)

 Tranh vẽ trên áo đồng đội (5 áo với 5 mẫu khác nhau)

 Quay quá trình thực hiện và các hình ảnh sản phẩm ở dạng video 
(5-7 phút), đăng tải lên trang fanpage MTX kèm lời bình và lan tỏa 
theo chủ điểm mà đội đã thực hiện (và gửi email BTC). (Video có 
độ phân giải tối thiểu 720p; tỷ lệ khung hình 16:9)

– Phần 2 - Kế hoạch hành động: 
 xây dựng kế hoạch hành động thể hiện được: 

– Mục đích, ý nghĩa dự án; 

– Tính hợp lý giữa các bước công việc với kinh phí* (dự kiến); 

– Tính khả thi của kế hoạch; 

– Các sản phẩm (dự kiến) cũng như hiệu quả lan tỏa trong cộng đồng.



 VÒNG 2 (Chung kết) gồm chuỗi các hoạt động:

– Phần 1 - Tuyên truyền: 
 Nội dung tuyên truyền: Hướng đến bảo vệ môi trường nguồn

nước, bảo vệ môi trường ven biển, bảo vệ đa dạng sinh học biển, 
đa dạng hệ sinh thái nước ngọt. 

– Phần 2 - Kế hoạch hành động: 
 kế hoạch hành động hướng đến bảo vệ môi trường nguồn nước, 

bảo vệ môi trường ven biển miền Trung, bảo vệ đa dạng sinh học
thông qua một dự án cụ thể. 

Khuyến khích các đội có ý tưởng liên kết từ Phần 1 - Tuyên truyền
đến Phần 2 - Kế hoạch hành động. 

Bản thiết kế tranh vẽ sẽ được mỗi đội vẽ trực tiếp lên áo thun trắng
và sẽ được sử dụng trong các hoạt động liên quan đến Cuộc thi



 VÒNG 2 (Chung kết)

Lưu ý & Hỗ trợ từ BTC:

– Phần 1: BTC sẽ cung cấp:
 áo thun trắng (5 áo) và

 kinh phí (700.000 đồng tiền mặt/đội) để mua màu vẽ.

– Phần 2:
 Bản kế hoạch hành động (file word, tối đa 2.500 từ) được gửi qua email của BTC

chậm nhất trước ngày tổ chức Vòng 2 tại NTU 5 ngày.

 Kinh phí (dự kiến) của dự án được xây dựng dựa trên kinh phí chính mà BTC hỗ
trợ: 3.000.000 đồng/đội thuộc TOP5 và kinh phí mà đội (dự kiến) huy động được
(nếu có).



Cách đánh giá Vòng 2

Các đội thi Vòng 2 sẽ bốc thăm chia bảng (5 đội/bảng).

Mỗi đội có tổng thời gian 30 phút để trình bày dự án của
đội mình và hỏi - đáp cùng BGK về phần Tuyên truyền và
Kế hoạch hành động



Phần 1 - Tuyên truyền

 Đánh giá Phần 1 gồm: 
– (1) bình chọn của khán giả (online)

– (2) đánh giá của BGK (10đ):
 Về bản thiết kế tờ rơi (3,5 điểm): Nội dung & hình thức

 Về bản tranh vẽ trên áo (3,5 điểm)

 Thuyết trình (3 điểm)

 Bình chọn của khán giả trên trang MTX: tính 
theo lượt tiếp cận cao Nhất - Nhì - Ba; BTC sẽ 
trao giải:
– 01 Poster & Tranh vẽ áo đồng đội yêu thích Nhất 

– 01 Poster & Tranh vẽ áo đồng đội yêu thích Nhì

– 01 Poster & Tranh vẽ áo đồng đội yêu thích Ba



Phần 2 – Kế hoạch hành động

 Tiêu chí đánh giá Kế hoạch hành động: 7 điểm
– Mục đích, ý nghĩa dự án (2 điểm)

– Tính hợp lý giữa các bước công việc với kinh phí (dự
kiến) (2 điểm)

– Tính khả thi của kế hoạch (2 điểm)

– Các sản phẩm (dự kiến) cũng như hiệu quả lan tỏa
trong cộng đồng (1 điểm)

 Trình bày, hỏi-đáp của đội thi: 3 điểm
Tổng điểm đánh giá của BGK ở Phần 2: 10 điểm.

Từ kết quả đánh giá Phần 1 & Phần 2, BGK sẽ chọn:

- TOP10 để trao thưởng &

- TOP5 để hỗ trợ thực hiện dự án hành động BVMT

- TOP5 lan tỏa kết quả hành động BVMT



Thời gian các hoạt động Vòng 2

Thời gian: từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022

– Phần 1 - Tuyên truyền
 Thực hiện ý tưởng tuyên truyền: 15/5/2022 đến 1/7/2022 

 Tuyên truyền & lan tỏa trên trang MTX: 1-15/7/2022

– Phần 2 - Kế hoạch hành động
 Xây dựng Kế hoạch hành động: 15/5/2022 đến 20/7/2022

 Trình bày Kế hoạch hành động tại buổi thi Vòng 2: trực tiếp tại Trường Đại
học Nha Trang: 20-30/7/2022.

 Hành động và lan tỏa các hành động bảo vệ môi trường (thực hiện tại cộng
đồng & lan tỏa trên trang MTX): 30/7 - 30/9/2022.



GIẢI - THƯỞNG

1. VÒNG (1) SƠ LOẠI
– Giải Nhất:  1.000.000đ + GCN

– Giải Nhì:    500.000đ + GCN

– Giải Ba:     300.000đ + GCN 

– Giải khuyến khích: 200.000đ + GCN 

Ngoài ra:

- TOP20 nhận hỗ trợ: 5 áo + 700.000 đồng/đội mua màu vẽ
thực hiện Phần 1 (Vòng 2)

- TOP20 được tham gia trải nghiệm tại ĐHNT (3 ngày 2 đêm
vào đợt tổ chức Chung kết)



GIẢI - THƯỞNG

2. VÒNG (2) CHUNG KẾT:
– Giải Nhất:  3.000.000đ + GCN

– Giải Nhì:    2.000.000đ + GCN

– Giải Ba:     1.000.000đ + GCN

Ngoài ra:

- Giải bình chọn (online) trên trang MTX:
 Poster & Tranh vẽ áo yêu thích Nhất: 1.000.000 đồng

 Poster & Tranh vẽ áo yêu thích Nhì: 500.000 đồng

 Poster & Tranh vẽ áo yêu thích Ba: 200.000 đồng

– TOP10 sẽ nhận phần quà trị giá 500.000 đồng/đội

– TOP5 sẽ nhận hỗ trợ: 3.000.000 đồng/đội để thực hiện
dự án BVMT

– Đội có dự án hành động xuất sắc nhất: 1.000.000 đồng



QUYỀN LỢI THÍ SINH ĐẠT GIẢI

 Miễn phí tiền KTX NTU trong năm đầu tiên;

 Cấp học bổng khuyến học trị giá 1.000.000 
đồng/sinh viên trong học kỳ đầu tiên.

 Được ưu tiên trong chính sách tuyển sinh vào 
ngành Kỹ thuật môi trường và Công nghệ sinh 
học, Trường Đại học Nha Trang

 Được tham gia hoạt động giao lưu kết nối với 
sinh viên và các tổ chức xã hội



CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

 Tuân thủ các quy định BTC đưa ra

 TOP5 cam kết thực hiện dự án hành động

 Tuân thủ luật Bản quyền (hình ảnh, âm nhạc…)

 …



HƯỚNG DẪN THI ONLINE

1. Đăng nhập:

https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=
7298

2. Nhập ký danh & mật khẩu (dưới)

3. Thi thử



KÝ DANH
tuan.doanthai.d1.NT

MẬT KHẨU
tuan.mtx

hien.phamthanh.d1.NT hien.mtx
ngan.duongthituyet.d1.NT ngan.mtx
duyen.chamaleathi.d1.NT duyen.mtx
kien.nguyenletrung.d1.NT kien.mtx
huy.tranvan.d2.NT huy.mtx
nhi.nguyenanh.d2.NT nhi.mtx
nguyen.trankhoi.d2.NT nguyen.mtx
tran.phamuyen.d2.NT tran.mtx
thoa.duongthuykim.d2.NT thoa.mtx
kien.nguyenquoc.d3.NT kien.mtx
vien.vohoangtuong.d3.NT vien.mtx
trung.maiquoc.d3.NT trung.mtx
nhi.huynhphuong.d3.NT nhi.mtx
tuong.lengoccat.d3.NT tuong.mtx
ha.nguyenthimy.d4.NT ha.mtx
kiet.votuan.d4.NT kiet.mtx
linh.phanthiai.d4.NT linh.mtx



Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ qua email BTC: 
moitruongxanhkhanhhoa@ntu.edu.vn

(cô Ngọc Thanh – BTK, 0973 825 067)

Fanpage MTX: 
https://www.facebook.com/MoiTruongXanhNTU



CHÚC CÁC ĐỘI THI TỐT

CHÚC THẦY CÔ & CÁC EM SỨC KHỎE!


