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DỰ ÁN HÀNH TRÌNH XANH

Phương tiện vận tải 
thân thiện với  môi 

trường 

Xây dựng văn hóa 
giao thông trong 

cộng đồng

Vận động thay đổi 
các phương tiện cũ 

và hướng đến          
sử dụng nhiên liệu 

sạch

Với mục tiêu xây dựng một Cộng Đồng Xanh vì một Đô Thị Xanh với hệ thống Giao
Thông Xanh. Chúng tôi truyền thông thay đổi nhận thức của giới trẻ trong việc xây dựng
nét văn minh, văn hóa ứng xử và văn hóa giao thông. Ý thức về việc bảo vệ môi trường
thông qua việc sử dụng phương tiện vận tải thân thiện với môi trường.



ĐẠI SỨ DỰ ÁN

 Ca sĩ Nhật Tinh Anh

Cùng Tình Nguyện viên đạp xe diễu hành 

tại chương trình “Ngày Xanh”
Ca sĩ Nhật Tinh Anh cùng Tình Nguyện 

viên Nhảy Flashmob tại chương trình 

“Ngày Xanh”



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Triển lãm ảnh Tình Đá Bao Dung

20/2 – đến 23/2/2014

Trao giải Cuộc thi: Xe Buýt – Tại sao không?

25/3 – 10/05/2014

Hoạt động ký tên tại 20 trường Đại học trong

Ngày Xanh Cho Thành Phố

08/05/2014

Hoạt động đạp xe tuyên truyền

Ngày Xanh Cho Thành Phố

08/05/2014



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Nhà tài trợ đêm GaLa trao giải Xe 

Buýt tại sao không? 10/05/2014

Ca sĩ Don Nguyễn tham gia đêm GALA

10/05/2014

Đại diện sở GTVT TP.HCM phát biểu

Trong đêm Gala 10/05/2014

NTK Sĩ Hoàng & các tác phẩm của

Ngày Xanh cho thành phố tại các trường đại học



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Link 1 số bài báo đài đã đưa tin về các chương trình của UNESCO-CEP

1. https://vimeo.com/unescocep/tinhdabaodung

2. https://vimeo.com/99917049

3. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/soi-dong-dem-gala-ngay-xanh-cho-thanh-pho.aspx

4. http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5eb16142-f62d-4d6e-a0c3-

94b5fbf93d65&ID=46931&Web=47b63c10-8ed8-4592-97d8-1f436710fa9b

5. http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/gala-tong-ket-chuong-trinh-ngay-xanh-cho-thanh-pho/301080.html

6. http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10093&cn_id=659490

7. http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/614131/cuoc-thi-anh-cau-chuyen-san-ga.html

8. http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2014/6/352372/

9. http://www.ngaynay.vn/Van-hoa/Phat-dong-cuoc-thi-anh-Cau-chuyen-san-ga-p255978.html

10. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140620/cau-chuyen-san-ga.aspx

11. http://www.giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-661/cuoc-thi-anh-cau-chuyen-san-ga-229860.aspx

12. http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10093&cn_id=659490

13. http://cand.com.vn/235349.cand

14. http://baotintuc.vn/van-hoa/cuoc-thi-anh-cau-chuyen-san-ga-20140617223200006.htm

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/soi-dong-dem-gala-ngay-xanh-cho-thanh-pho.aspx
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/soi-dong-dem-gala-ngay-xanh-cho-thanh-pho.aspx
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140510/soi-dong-dem-gala-ngay-xanh-cho-thanh-pho.aspx
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=5eb16142-f62d-4d6e-a0c3-94b5fbf93d65&ID=46931&Web=47b63c10-8ed8-4592-97d8-1f436710fa9b
http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/trong-nuoc/gala-tong-ket-chuong-trinh-ngay-xanh-cho-thanh-pho/301080.html
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http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2014/6/352372/
http://www.ngaynay.vn/Van-hoa/Phat-dong-cuoc-thi-anh-Cau-chuyen-san-ga-p255978.html
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140620/cau-chuyen-san-ga.aspx
http://www.giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-661/cuoc-thi-anh-cau-chuyen-san-ga-229860.aspx
http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10093&cn_id=659490
http://cand.com.vn/235349.cand
http://baotintuc.vn/van-hoa/cuoc-thi-anh-cau-chuyen-san-ga-20140617223200006.htm


CÂU CHUYỆN SÂN GA

 “Câu Chuyện Sân Ga” là chủ đề của cuộc thi ảnh và phim phóng sự nằm trong dự

án Hành Trình Xanh do UNESCO-CEP tổ chức.

 Chúng ta biết rằng vấn đề giao thông đô thị là 1 vấn đề rất nhức nhối của toàn xã

hội, Cuộc thi “Câu Chuyện Sân Ga” được tổ chức nhằm kêu gọi sự quan tâm của

cộng đồng đối với giao thông đô thị qua những hình ảnh và video có ý nghĩa diễn ra

tại các “sân ga”.

 Chúng tôi khuyến khích người tham gia thể hiện chủ đề của cuộc thi bằng các bộ

ảnh và video thể hiện các mặt tích cực và tiêu cực của hiện trạng, đề cao được tính

nhân văn cao đẹp và phản ánh được những giá trị mang tính đóng góp xây dựng

cho các đơn vị, dịch vụ vận tải - hệ thống giao thông.

“Sân ga” được hiểu là điểm đi và điểm đến của một hành trình: bến xe, ga tàu lửa,

sân bay, nhà chờ xe buýt,…



CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN THAM GIA

Thí sinh tham dự cuộc thi sẽ phải gửi thông tin cá nhân về ban tổ chức 1 bộ ảnh từ 

6-10 ảnh hoặc 1 đoạn phim thời lượng Từ 3- 5 phút về địa chỉ email của Ban tổ 

chức: cuocthi@unesco-cep.org.vn 

 Cuộc thi diễn ra  từ ngày 30/06/2014 đến 30/09/2014

 Thời gian khán giả bình chọn và BGK chấm điểm: Từ 01/10 đến 31/10/2014

 Đêm chung kết trao giải: Thứ 6, ngày 14/11/2014

30/06 14/11

GALA 
TRAO GIẢI

HẠN CUỐI NỘP 

BÀI DỰ THI

30/09

BGK chấm giải & Bình chọn online

31/10



ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Là công dân Việt Nam tuổi từ 18 - 40, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam,

không kể nhiếp ảnh gia, quay phim nghiệp dư hay chuyên nghiệp.



I- CUỘC THI ẢNH

 Các tác phẩm đạt giải sẽ được làm thành 1 cuốn sách ảnh phản ánh tình trạng hiện tại

của các “sân ga” và tôn vinh những nét đẹp nhân văn trong đời sống giao thông.

 Các tác phẩm đạt giải sẽ được đăng trên Tạp chí Du Lịch & Giải Trí của Bộ Văn hóa Thể

thao & Du lịch và được in ra trưng bày tại đêm GALA trao giải được tổ chức tại TP. HCM

vào ngày 11/04/2014.

I- Cuộc thi Ảnh:



BAN GIÁM KHẢO

Trần Thanh Sang

Nhiếp ảnh gia | Kỷ lục gia ảnh toàn cảnh Vịnh Hạ Long

| Đoạt giải toàn cầu UNEP 1999-2000 | Giám đốc Cty

Sangpro

Lê Sĩ Hoàng

Nhà thiết kế | Thạc sĩ nghệ thuật | Chủ nhãn hiệu Thời 

trang Sĩ Hoàng | Giấm đốc Bảo tàng Áo Dài

Quốc Huy

Nhiếp ảnh gia | hoạt động nhiếp ảnh

từ năm 1991

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc UNESCO-CEP



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

• 3,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI NHÌ

• 2,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI BA

• 1,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

• 500,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN

• 500,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

1

1

1

2

1



II- Cuộc thi Phim:

 Các video đạt giải cuộc thi phim Câu Chuyện Sân Ga sẽ được phát trên các

kênh truyền thông của TTXVN và đài truyền hình VTV, HTV, FBNC



BAN GIÁM KHẢO

Charlie Nguyễn

Đạo diễn | Nhà biên kịch | Nhà sản xuất | Đạo

diễn xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng 2012

Hồng Ánh

Diễn viên | Giám đốc Hãng phim Xanh | Ban giám khảo

Cánh Diều Vàng Việt nam

Lê Sĩ Hoàng

Nhà thiết kế | Thạc sĩ nghệ thuật | Chủ nhãn hiệu 

Thời trang Sĩ Hoàng | Giấm đốc Bảo tàng Áo Dài

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc UNESCO-CEP



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

GIẢI NHẤT

• 5,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI NHÌ

• 3,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI BA

• 2,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

• 1,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

GIẢI CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN

• 1,000,000đ

• Quà tặng nhà tài trợ

• Giấy chứng nhận của UNESCO-CEP

1

1

1

2

1



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

BÁO CHÍ • 20 báo đài đưa tin về chương trình

FORUM • 20,000 lượt xem trên các forum

FACEBOOK • 200,000 lượt reach trên hệ thống facebook

EMAIL • 20,000 đối tượng đọc email giới thiệu về cuộc thi

POSTER • 200 poster dán ở 20 trường Đại học, cao đẳng



BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG



CÁC GÓI TÀI TRỢ 
(Nhà tài trợ vui lòng đánh dấu vào gói tài trợ dưới đây)

TIỀN MẶT

Tài trợ chính: 150 triệu

Vàng: 100 triệu

Bạc: 60 triệu

Đồng: 40 triệu

ĐV đồng hành: 10 – 20- 30 triệu

SẢN PHẨM

Quà tặng cho thi ́ sinh đạt giải

Quà tặng cho Ban giám khảo

Quà tặng cho các NTT, ĐV 
đồng hành



QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI

NHÀ TÀI TRỢ

GHI CHÚ

CHÍNH VÀNG BẠC ĐỒNG
ĐỒNG 

HÀNH

Bài viết giới thiệu trên

website UNESCO-CEP, chuyên

mục dự án HÀNH TRÌNH XANH
     DN tự chuẩn bị

Logo xuất hiện trên website 

UNESCO-CEP chuyên mục nhà

tài trợ dự án

01 

năm

09 

tháng

06 

tháng

03 

tháng

01 

tháng

Logo xuất hiện trên ca ́c kênh 
truyê ̀n thông qủang ba ́ sự kiê ̣n     

Trang giới thiệu doanh nghiệp

và sản phẩm trên Tạp chí Du 

Lịch & Giải Trí của Bộ VHTTDL

03 

trang

02 

trang

01 

trang

1/2 

trang

1/4 

trang
DN tự chuẩn bị

NTT được phỏng vấn trên 

phóng sự đưa tin trên kênh 

truyền thông của chương trình 

(HTV hoặc VTV)





QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI

NHÀ TÀI TRỢ

GHI CHÚ
CHÍNH VÀNG BẠC ĐỒNG

ĐỒNG 

HÀNH

Logo xuất hiện backdrop chi ́nh sân 

khâ ́u, welcome backdrop (phông chụp 
a ̉nh lưu niê ̣m) va ̀ standee ta ̣i đêm Gala 

trao gia ̉i

    

logo V = 2/3 TTC

logo B = 1/2 TTC 

logo Đ = 1/3 TTC

logo ĐH= 1/4 TT

Được đă ̣t ba ̀n giới thiê ̣u sa ̉n phâ ̉m ta ̣i 

đêm Gala
02 bàn (0,6 

x 1,2m)

01 bàn (0,6 

x 1,2m) 

Được đă ̣t Prochure của Doanh nghiê ̣p 

trên ba ̀n đón kha ́ch của BTC va ̀ đă ̣t 

standee ta ̣i đêm Gala
 

Được in Logo trên 100 vé mời VIP va ̀ vé

mời cho 500 kha ́ch tham dự     

logo V = 2/3 TTC

logo B = 1/2 TTC 

logo Đ = 1/3 TTC

logo ĐH= 1/4 TT

Được mời tham dự và vinh danh, trao 
giâ ́y chứng nhâ ̣n, tặng hoa cảm ơn tại 

đêm trao giải thưởng.
    



CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ QUAN TÂM!

TRUNG TÂM UNESCO VĂN HÓA GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

68 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (08) 6658 9758 – (08) 3820 7033

Website: www.unesco-cep.org.vn

------------------------------------------------------------------------------------

Huỳnh Thị Bích Ngọc - Quản lý dự án

Điện thoại: 090 672 2827 hoặc: 090 2 54 1088

Email: ngoc.huynh@unesco-cep.org.vn

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:


