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Điều 2. Giao Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, 

phối hợp với Tổng cục Môi trường, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền 

và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Liên hoan phim 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

THỂ LỆ 

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 

(Ban hành theo Quyết định số:         /QĐ-BTNMT ngày       tháng      năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
 

  

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

Liên hoan phim môi trường toàn quốc do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài 

Truyền hình Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức, định kỳ 3 năm/lần 

nhằm xét chọn và biểu dương, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, truyền hình có 

nội dung xuất sắc, giá trị nghệ thuật cao chủ đề, đề tài bảo vệ môi trường. 

Tăng cường sự tham gia của điện ảnh, truyền hình trong việc tuyên 

truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; 

thực thi tốt hơn chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Điều 2. Đối tượng, điều kiện tham dự 

1. Đối tượng 

Các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước có phim đề tài, chủ đề bảo vệ 

môi trường đáp ứng các điều kiện, yêu cầu tại Thể lệ này. 

2. Điều kiện 

a) Tác phẩm dự thi không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức, 

chủ sở hữu/tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm và quyền tác giả. 

Ban Tổ chức không giải quyết các trường hợp tranh chấp bản quyền tác phẩm và 

quyền tác giả. 

b) Trường hợp nhiều tác giả cùng thực hiện một tác phẩm, nếu đoạt giải 

thưởng sẽ trao cho đại diện Nhóm tác giả. 

c) Tác phẩm đăng ký dự thi cập nhật các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ 

lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo Thể lệ này. 

d) Ban Tổ chức được phép loại các tác phẩm mà trong đó nội dung thể 

hiện hình ảnh, thương hiệu, tên công ty hoặc tính chất, yếu tố kinh doanh, 

thương mại. 
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đ) Đối với tác phẩm đoạt giải, ngoài trao giải theo quy định tại Thể lệ này, 

Ban Tổ chức được phép sử dụng để trưng bày, triển lãm, phục vụ hoạt động 

tuyên truyền, truyền thông và mục đích phù hợp khác. 

e) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến công bố, phát sóng 

(nếu có) và chưa tham dự các kỳ Liên hoan phim môi trường trước đó. Ban Tổ 

chức không trả lại các tác phẩm gửi dự thi. 

Điều 3. Các chuyên đề nội dung 

Chuyên đề số 1: Biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái 

sử dụng, tái chế và xử lý chất thải. 

Chuyên đề số 2: Nghiên cứu, áp dụng, phổ biến tiến bộ, thành tựu khoa 

học và công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

Chuyên đề số 3: Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 

luật về bảo vệ môi trường; sự cố môi trường; phản ánh hoạt động phòng, chống 

thiên tai; cảnh báo trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên 

nhiên. 

Chuyên đề số 4: Giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, 

gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo nâng 

cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; mô hình sử dụng tiết kiệm, hiệu 

quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 

phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

Điều 4. Thủ tục đăng ký tác phẩm dự thi 

1. Thời gian sản xuất phim 

- Hình ảnh, nội dung thông tin phản ánh trong các tác phẩm dự thi tính từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2022. 

2. Thể loại, thời lượng và số lượng phim dự thi 

2.1. Thể loại: 

- Phim Phóng sự chuyên đề 

- Phim Tài liệu 

- Phim Khoa học 

- Phim Cộng đồng 

2.2. Thời lượng: 

- Các thể loại phim: Phóng sự chuyên đề, tài liệu, khoa học đảm bảo thời 

lượng tối thiểu 05 phút và tối đa không quá 45 phút. 
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- Thể loại phim cộng đồng đảm bảo thời lượng tối thiểu 03 phút và tối đa 

không quá 20 phút. 

2.3. Số lượng: 

Mỗi tổ chức, cá nhân được gửi tham gia từ 01 đến 03 phim cho mỗi thể 

loại phim quy định tại khoản 2 Điều này. 

3. Yêu cầu kỹ thuật 

- Tác phẩm điện ảnh, truyền hình tham gia dự thi được đánh giá theo các 

phương diện như câu tứ, kịch bản, đạo diễn, quay phim, dựng phim, lời bình, 

tiếng động; đề cao tính sáng tạo, ngôn ngữ thể hiện và cách thức biểu đạt; âm 

hình và hình ảnh rõ nét và tính đặc sắc; khuyến khích các phim đạt chuẩn kỹ 

thuật định dạng HD trở lên để liên kết phát sóng truyền hình. 

- Tác phẩm cộng đồng tham gia dự thi được đánh giá theo các phương 

diện: âm thanh và hình ảnh trung thực, rõ nét; nội dung chính xác và khách 

quan, lời bình, phụ đề và phong cách thể hiện ấn tượng, phản ánh các vấn đề 

môi trường mang tính thời sự, thu hút sự quan tâm, tương tác cộng đồng, có sức 

lan tỏa cao. 

Điều 5. Thủ tục đăng ký tác phẩm dự thi 

1. Thời hạn gửi hồ sơ tham dự Liên hoan phim 

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2022 

(tính theo dấu bưu điện). 

2. Địa chỉ gửi hồ sơ tham dự Liên hoan phim 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Địa chỉ: Lô E2, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 088.6276.688 

(nhấn phím 5). 

3. Hồ sơ tham dự Liên hoan phim 

- Bản đăng ký tác phẩm dự thi (mẫu bản đăng ký tác phẩm tại Phụ lục 1 

của Thể lệ này); trong đó cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan. 

- Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến, chứng 

nhận phát sóng tác phẩm (nếu có). 

- Tác phẩm gửi tham dự Liên hoan phim chứa trong USB hoặc ổ cứng 

(không nhận bản DVD) và kèm theo đường dẫn (link) dự phòng của tác phẩm. 
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Điều 6. Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo 

1. Hội đồng Sơ khảo 

1.1. Thành phần 

- Hội đồng sơ khảo do Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trường quyết định thành lập. 

- Số lượng Hội đồng sơ khảo không quá 10 thành viên, gồm: Trưởng ban 

và thành viên khác là đại diện các cơ quan, đơn vị của của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổng cục Môi 

trường...), Hội Điện ảnh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và đại diện một 

số cơ quan liên quan khác phù hợp. 

1.2. Chế độ làm làm việc của Hội đồng sơ khảo 

- Các thành viên Hội đồng sơ khảo làm việc kiêm nhiệm và không được 

gửi tác phẩm của mình tham gia Liên hoan phim; không được tiết lộ thông tin về 

kết quả làm việc. 

- Tiếp nhận tác phẩm tham dự, kiểm tra chất lượng phim, nhận xét hồ sơ, 

phân loại theo thể loại phim, báo cáo kết quả làm việc trước Hội đồng chung 

khảo. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội đồng chung khảo làm việc xét 

chọn tác phẩm, đảm nhiệm công tác thư ký tại các cuộc họp chấm điểm phim dự 

thi của Hội đồng chung khảo; tổng hợp báo cáo kết quả Liên hoan phim trình 

Chủ tịch Hội đồng chung khảo thông qua. 

2. Hội đồng chung khảo 

2.1. Thành phần Hội đồng chung khảo 

a) Hội đồng chung khảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quyết định thành lập. 

b) Số lượng Hội đồng chung khảo không quá 20 thành viên, gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng. 

- Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

- Đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Thành viên khác gồm: các nhà làm phim, nhà quản lý, nhà khoa học, 

chuyên gia môi trường, nhà báo..., có năng lực chuyên môn và uy tín nghề 

nghiệp. 
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2.2. Chế độ làm việc của Hội đồng chung khảo 

a) Chủ tịch Hội đồng chung khảo phân công 04 Tiểu ban để chấm 04 nhóm 

thể loại phim phù hợp chuyên môn nghiệp vụ. Hội đồng chung khảo có trách 

nhiệm thẩm định, đánh giá (bằng điểm số) các phim tham dự và lựa chọn các tác 

phẩm xuất sắc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, công 

nhận trao giải. 

b) Thành viên Hội đồng chung khảo làm việc kiêm nhiệm và không được 

gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim; không được tiết lộ về thông tin kết quả 

chấm giải trước khi công bố tại Lễ tổng kết trao giải Liên hoan phim. 

c) Hội đồng chung khảo làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp Hội 

đồng phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của 

Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng 

biểu quyết đồng ý thông qua. 

d) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp 

của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thay mặt Hội đồng báo cáo Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả làm việc của Hội đồng theo quy 

định. 

2.3. Phương thức chấm điểm 

a) Sau khi xem tất cả các phim thuộc trách nhiệm thẩm định chuyên môn 

của Tiểu ban, từng thành viên cho điểm độc lập; sau đó tổng hợp điểm của tất cả 

các thành viên để tính điểm bình quân của mỗi phim. 

b) Hội đồng chung khảo xem lại tất cả các phim có điểm số trung bình từ 

70 trở lên, thống nhất cho điểm dựa trên cơ sở các thành viên cùng họp bàn đánh 

giá, sau đó lập, tổng hợp danh sách các tác phẩm có điểm bình quân từ cao xuống 

thấp trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định công 

nhận. 

Điều 7. Tiêu chí và thang điểm 

Các tác phẩm được chấm theo thang điểm 100 theo các tiêu chí và thang 

điểm cơ bản sau: 

1. Phản ánh các thông tin có giá trị thực tiễn cao; các vấn đề, chủ đề đang 

được cộng đồng quan tâm và có tính lan tỏa cao: 30 điểm. 

2. Tính sáng tạo, tính nghệ thuật, thể hiện được ý tưởng, câu tứ và kết cấu: 

25 điểm. 
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3. Đề xuất, gợi mở được giải pháp thiết thực, hiệu quả; góp phần giải 

quyết vấn đề thực tiễn công tác bảo vệ môi trường: 20 điểm. 

4. Được đầu tư công phu, tích hợp và sử dụng thiết bị hiện đại để tổ chức 

sản xuất tác phẩm chất lượng cao: 15 điểm. 

5. Đảm bảo kỹ thuật, tiêu chuẩn hình ảnh, âm thanh và điều kiện khác: 10 

điểm. 

Tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở 

lên. 

Điều 8. Giải thưởng 

1. Cơ cấu giải thưởng 

Tổng số có 20 Giải thưởng, mỗi thể loại phim gồm: 

- 01 giải A 

- 02 giải B 

- 02 giải C 

Căn cứ số lượng và chất lượng phim dự thi, Ban Tổ chức xem xét đề xuất 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng/giảm số lượng giải thưởng các thể loại phim 

hoặc hình thức khen thưởng phù hợp. 

2. Mức giải thưởng 

- Giải A: 18.000.000 đồng. 

- Giải B: 13.000.000 đồng. 

- Giải C: 8.000.000 đồng. 

Ngoài tiền thưởng quy định tại khoản 2 Điều 8 Thể lệ này, phim đoạt giải 

được trao Giấy chứng nhận và Biểu trưng Liên hoan phim môi trường toàn quốc 

lần thứ 8. 

Điều 9. Phát động và tổ chức trao giải Liên hoan phim 

1. Phát động Quý III năm 2022. 

2. Lễ tổng kết, trao giải thưởng Quý IV năm 2022 hoặc thời gian phù hợp. 

Thông tin về Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

http://www.monre.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: 

http://monremedia.vn và các phương tiện truyền thông đại chúng. Chi tiết đề 

nghị liên hệ Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, điện thoại: 0986.065.196, địa chỉ email 

ntquynh1804@gmail.com ; Bà Ngô Thị Hoài Thương, điện thoại: 0975.965.144, 

email: ngothihoaithuong@gmail.com hoặc nththuong2@monre.gov.vn 

 

http://www.monre.gov.vn/
http://monremedia.vn/
mailto:ntquynh1804@gmail.com
mailto:ngothihoaithuong@gmail.com
mailto:nththuong2@monre.gov.vn


 

Phụ lục số 01 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM THAM DỰ 

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8  

 

 
I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/CÁ NHÂN: 

1. Tổ chức: ...................................................................................................................... 

- Đại diện: .......................................................................................................................  

- Chức danh: .................................................................................................................... 

- Địa chỉ: ......................................................................................................................... 

- Điện thoại................................Fax: ............................. Email: ..................................... 

2. Cá nhân: ........................................................................................................................................... 

- Chức danh/nghề nghiệp:  

- Địa chỉ:  

- Điện thoại:...............................Fax: ............................. Email: ...................................... 

II. THÔNG TIN VỀ TÁC PHẨM THAM DỰ: 

1. Tên phim:  

2. Thể loại:  

3. Định dạng kỹ thuật: 

4. Thời lượng:  

5. Thời gian sản xuất:  

6. Đơn vị sản xuất:  

7. Thành phần sáng tác chính: 

- Biên kịch: ....................................................................................................................... 

- Đạo diễn: ........................................................................................................................ 

- Quay phim: ..................................................................................................................... 

- Âm thanh: ..................................................................................................................... 

- Thiết kế mỹ thuật, Tạo hình nhân vật:........................................................................... 

- Diễn viên: ...................................................................................................................... 

8. Tóm tắt nội dung: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

……, ngày …….. tháng…… năm 2022 

Tổ chức/cá nhân đăng ký 



 

 

Phụ lục số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỎA THUẬN PHỔ BIẾN TÁC PHẨM THAM DỰ  

Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8  

 
 

Bên A: ................................................................................................................ 

Địa chỉ: ............................................................................................................... 

Điện thoại:........................................................................................................... 

Chủ sở hữu/ Tác giả  bộ phim : ......................................................................... 

Bên B:  Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

Đại diện:                                                             / Chức danh:   

Địa chỉ:  

ĐT:         /  Email:  

Hai bên thỏa thuận thực hiện những điều sau: 

1. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ 

môi trường, phát triển bền vững đất nước, Bên A đồng ý cho bên B phổ biến phi 

thương mại (chiếu rạp, phát sóng truyền hình, truyền thông trên mạng Internet...) 

phim do Bên A là chủ sở hữu: 

............................................................................................................................. 

2. Bên A đồng ý cho Bên B trích dẫn hình ảnh của phim (từ bản phim gốc, 

hoặc trailler của phim) để sử dụng tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan 

phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 và phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, 

giới thiệu công chúng.  

3. Bên B có trách thông báo cho Bên A biết thời gian, địa điểm các buổi chiếu 

và lịch phát sóng tác phẩm (nếu có). 

4. Hai bên cam kết thực hiện những thỏa thuận này trên tinh thần vì sự nghiệp 

bảo vệ môi trường Việt Nam.  

5. Thỏa thuận làm thành (02) bản, mỗi bên giữ (01) bản để thực hiện./. 

                                                  .................., ngày       tháng      năm 2022 

                  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B 

      GIÁM ĐỐC / TÁC GIẢ                                                          ...........  
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