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Cuộc thi

Đem cuộc thi về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu đến với trẻ 
em Việt nam từ 10-15 tuổi! Tham gia cuộc thi này, các em sẽ nộp sản 
phẩm dự thi bao gồm hình vẽ và câu chuyện một nhân vật Siêu Anh 
Hùng giải cứu trái đất đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu hạn chót 
nộp bài ngày 28/08/2019! Ban tổ chức sẽ cung cấp một video ngắn 
và tài liệu hướng dẫn chi tiết cho trẻ em và cha mẹ, người lớn, thầy cô 
giáo hướng dẫn trẻ em tham gia cuộc thi. Tài liệu hướng dẫn cung cấp 
kiến thức về thiên tai, biến đổi khí hậu và các bước để sáng tác và xây 
dựng hình tượng nhân vật và cốt truyện về Siêu Anh Hùng của mình.

Các em đạt giải và cha mẹ sẽ được mời tham dự lễ trao giải tại Hà Nội 
trong ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, 13/10/2019. Tác giả đạt giải 
nhất sẽ có cơ hội làm việc với một đội ngũ chuyên gia để biến hình 
tượng nhân vật Siêu Anh Hùng của mình thành một nhân vật truyện 
tranh hoặc phim hoạt hình nổi tiếng trong tương lai.

Trẻ em sẽ học được gì từ cuộc thi?

• Liên hệ giữa tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu với cuộc 
sống của con người nói chung và của các em nói riêng 

• Học và tìm hiểu các kỹ năng về phòng chống thiên tai

• Học và tìm hiểu về các hoạt động của con người có ảnh hưởng 
đến biến đổi khí hậu, và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức 
khỏe thể chất và tinh thần của con người như thế nào 

• Tổng hợp kiến thức được học một cách sáng tạo và thể hiện ý 
tưởng về giải pháp trong phòng chống thiên tai và biến đổi khí 
hậu thông qua một nhân vật Siêu Anh Hùng và một câu truyện

• Có cơ hội được được đồng xuất bản một bộ truyện tranh hoặc 
phim hoạt hình của riêng các em. 

Thời gian

• 28/06/2019: Phát động cuộc thi!

• 28/08/2019: Hạn nộp tác phẩm dự thi!

• 15/09/2019: Vòng sơ khảo!

• 30/09/2019: Vòng chung kết – bầu chọn online!

• 4/10/2019: Công bố kết quả cuộc thi! 

• 13/10/2019: Lễ trao giải thưởng!

Tài liệu hướng dẫn bao gồm

• Kiến thức chung về thiên tai và biến đổi khí hậu

• Các bước để sáng tạo, xây dựng hình tượng nhân vật và cốt 
truyện về Siêu Anh Hùng

• Các tài liệu tham khảo

• Các mẫu biểu để trẻ em vẽ và sáng tác câu chuyện

Vẽ / Phác họa

Vẽ tranh là một phần bắt buộc trong cuộc thi, tuy nhiên, trong khuôn 
khổ cuộc thi này, tiêu chí lựa chọn không dựa trên cơ sở khả năng vẽ, 
hay các bức vẽ đẹp mà đánh giá sự sáng tạo và ý tưởng. Tất cả những 
hình vẽ, kể cả những hình vẽ đơn giản về người sự vật bằng đường 
thẳng, đường cong, hay nét chấm, dù có màu hoặc chỉ đen trắng đều 
được chấp nhận!

Tác phẩm dự thi bao gồm

• Hình vẽ nhân vật và cốt truyện về Siêu Anh Hùng

• Phiếu đồng ý của cha mẹ

Địa chỉ nộp tác phẩm

• Địa chỉ gửi qua bưu điện: Phòng Truyền thông, Văn phòng 
UNICEF, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. 

• Hoặc, có thể scan và gửi tác phẩm đến địa chỉ thư điện tử 
(email): hanoi.registry@unicef.org. Lưu ý tiêu đề thư điện tử là 
“Tác phẩm dự thi cuộc thi hoạt hình Giải cứu trái đất”.

BAN TỔ CHỨC
• UNICEF Viet Nam; 
• Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông Nghiệp  

và Phát triển Nông Thôn;
• Hội đồng Đội Trung ương (HĐĐTW)

Đồng hành cùng cuộc thi:  
Nhạc sỹ - Ca Sỹ, Lê Cát Trọng Lý

Lê Cát Trọng Lý là nhạc sỹ - ca sỹ Việt 
Nam tài năng, nghệ sĩ xuất sắc giành 
được giải “Nhạc sĩ của năm” tại Giải 
thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 6, 
năm 2011.

Một số Album nhạc tiêu biểu: Lê Cát Trọng Lý (2011), Tuổi 25 (2013), 
Dreamer – Những kẻ mộng mơ (2015), Không sao về bắt đầu (2017), 
Chẳng thể chia ra làm đôi (2018)

Facebook: https://www.facebook.com/lecattronglyworks/

Chi tiết về cuộc thi mời truy cập https://uni.cf/2FE9PPY



Stt Hoạt động Thời gian

1 Phát động cuộc thi và bắt đầu nhận bài dự thi của trẻ em 28/06/2019

2 Kết thúc nhận bài dự thi của trẻ em
• Trẻ em dự thi sẽ gửi tác phẩm qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Truyền thông UNICEF Việt Nam, 

304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

• Hoặc có thể scan và gửi tác phẩm của trẻ em đến địa chỉ thư điện tử …

28/08/2019

3 Vòng sơ khảo
• Ban giám khảo chấm giải bao gồm: đại diện Tổng Cục PCTT – Bộ NN&PTNT, UNICEF Việt nam, HĐĐTW, 

họa sỹ truyện tranh và nhà văn viết cho thiếu nhi.

• Tiêu chí chính để lựa chọn tác phẩm sẽ dựa trên sự sáng tạo và ý tưởng.

• Ban giám khảo chọn ra 10 tác phẩm tốt nhất để đưa vào vòng chung khảo - vòng bầu chọn online)

15/09/2019

4 Vòng chung kết - Vòng bầu chọn online 
• Từ 10 tác phẩm tốt nhất của vòng sơ khảo, lựa chọn 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 4 giải khuyến 

khích.

• Tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên số lượng người bình chọn online

GIẢI THƯỞNG BAO GỒM:
• Giải nhất trị giá: 15 triệu đồng

• Giải nhì trị giá: 10 triệu đồng

• Giải ba trị giá: 5 triệu đồng

• Giải khuyến khích: 1 triệu năm trăm nghìn đồng

Trẻ em đạt giải nhất sẽ được làm việc với nghệ sỹ truyện tranh và nhóm chuyên gia để sáng tạo ra 
một truyện tranh hay phim hoạt hình với nhân vật chính là Siêu Anh Hùng và cốt truyện của mình.

30/09/2019

6 Công bố trẻ em đạt giải 4/10/2019

7 • Lễ công bố và trao Giải thưởng, ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai.

• Các trẻ em đạt giải nhất, nhì, ba và 01 đại diện cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em được mời tham dự 
lễ trao giải tại Hà Nội, ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai.

• Tất cả các chi phí đi lại và ăn ở cho trẻ em và cha mẹ sẽ do UNICEF tài trợ.

13/10/2019

8 Trẻ em có tác phẩm đạt giải nhất của vòng chung kết làm việc với nghệ sỹ truyện tranh và nhóm chuyên 
gia để phát triển và xuất bản truyện tranh hoặc phim hoạt hình cho trẻ em.

Dự kiến 12/2019

THỂ LỆ THAM GIA CUỘC THI

• Trẻ em tham gia cuộc thi là Việt Nam từ 10 đến 15 tuổi.

• Tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa được trưng bày, 
triển lãm, hay đăng tải trên bất cứ đâu như: sách, báo, tạp chí, 
truyền hình, phát thanh, trang web…

• Trẻ em tham gia cuộc thi phải là tác giả duy nhất và phải tự thực 
hiện bức tranh và cốt truyện về Siêu Anh Hùng của mình.

• Trẻ em tham gia cuộc thi cần điền đủ các thông tin cá nhân theo 
mẫu ở Tài liệu hướng dẫn. Các tác phẩm không đầy đủ thông 
tin cá nhân sẽ không hợp lệ và không đủ điều kiện để xét giải 
thưởng.

• Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những 
tác phẩm bị thất lạc trong quá trình vận chuyển (nếu có).

• Tiêu chí cụ thể để chấm giải sẽ do Ban giám khảo quyết định. 

• Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đã gửi tham gia cuộc thi và 
có quyền sử dụng toàn bộ các tác phẩm của bạn để phục vụ cho 
các hoạt động truyền thông.
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