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1. VỀ CUỘC THI ĐẠI SỨ VIẾT KHOA HỌC

Cuộc thi Đại sứ Viết Khoa học là một sáng kiến của Viện Văn hoá CHLB Đức tại Việt Nam
(Goethe-Institut) nhằm khuyến khích thế hệ thanh niên tham gia vào khám phá các bộ phim
trong khuôn khổ Liên hoan phim Khoa học (SFF) và vận dụng ngòi bút sáng tạo để lan tỏa rộng
rãi niềm đam mê, kiến thức cùng cơ hội tiếp cận khoa học với tất cả mọi người. Trong đó, người
tham dự sẽ soạn một tập san ngắn để sẻ chia sẻ cảm nhận của mình về một bộ phim bất kỳ trong
danh mục của Liên hoan SFF. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên kênh truyền thông của
Viện Goethe và các đối tác để thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng vào bộ phim và
những kiến thức được giới thiệu. Mỗi bài dự thi gửi về, mỗi thước phim khoa học được lan toả sẽ
là một cầu nối để cơ hội tiếp cận giáo dục STEM chất lượng được mở ra với tất cả mọi người.

Trong năm 2022, Cuộc thi Đại sứ Viết khoa học lần đầu tiên được phát động với sự phối hợp
của Viện Goethe và Mạng lưới 2030 Youth Force Vietnam (2030YFV). Cuộc thi hứa hẹn sẽ khơi
dậy một phong trào mạnh mẽ, tạo điều kiện cho các bạn trẻ được thoả sức khám phá và vận dụng
sáng tạo các tri thức khoa học để đem đến những thay đổi ý nghĩa cho cộng đồng.

2. BỐI CẢNH & CHỦ ĐỀ CUỘC THI

Sau 35 năm triển khai công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc trong cả
nền kinh tế, an sinh xã hội, và hội nhập quốc tế. Tuy đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật
chất và tinh thần của người dân, quá trình phát triển trên cũng bộc lộ cả những hạn chế cho môi
trường sinh thái với nhiều diễn biến phức tạp: Thực trạng môi trường các địa phương xuống cấp
nhanh chóng, Quá tải tiếp nhận chất thải các khu vực tập trung, Chất lượng rừng và đa dạng sinh
học thoái hoá đến mức báo động, Hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng,.. Những
vấn đề cấp bách trên là một nguy cơ to lớn đe dọa đến mục tiêu phát triển bền vững của Đất
nước, đòi hỏi cam kết quyết liệt của mọi nguồn lực trong xã hội để có thể kịp thời khắc phục.

Trước bối cảnh trên, cuộc thi Đại sứ Viết Khoa học 2022 sẽ tập trung vào chủ đề Môi trường với
ba lĩnh vực trọng tâm lần lượt là: Đa dạng sinh học, Năng lượng Xanh và Quản lý Rác thải. Sự
lan tỏa mạnh mẽ của các bộ phim khoa học trong cuộc thi sẽ là tiền đề để nhận thức về môi
trường của cộng đồng được nâng cao, từ đó kiến tạo một nền tảng vững chắc cho những thay đổi
xanh tích cực, sâu sắc, và lâu dài trên toàn xã hội.



3. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

● Tạo ra một sân chơi sáng tạo, bổ ích cho các bạn trẻ đam mê viết và khoa học, giúp họ có
cơ hội được thể hiện tài năng viết lách và mở rộng kiến thức về môi trường.

● Vận động sự tham gia động đảo của thanh niên vào sứ mệnh khám phá và lan tỏa đam
mê, kiến thức và cơ hội tiếp cận khoa học tới cộng đồng.

● Nâng cao nhận thức xã hội về các vấn đề trọng tâm của khoa học môi trường như: Đa
dạng Sinh học, Năng lượng Xanh và Quản lý rác Thải.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cuộc thi chào đón mọi cá nhân là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 17 trở lên, có niềm đam
mê với viết lách và Khoa học Môi trường. Bên cạnh đó, sự tham gia của các blogger và nhà báo
trẻ cũng được đặc biệt khuyến khích.

5. CÁCH THỨC THAM GIA

Để tham gia vào cuộc thi, người tham dự có thể thực hiện lần lượt 04 bước sau:

01
Theo dõi các bộ Phim Khoa học quốc tế về đề tài môi trường của Liên hoan Phim
SFF 2022. Danh sách phim có thể được tra cứu bằng link dưới đây
Danh sách phim: https://vimeo.com/showcase/9833660
Password: #sffvn22

02
Lựa chọn một bộ phim mà bản thân yêu thích. Sau đó, vận dụng kiến thức và sức
sáng tạo để viết một tập san khoa học ngắn chia sẻ cảm nghĩ của mình về nội dung
và sự liên hệ của bộ phim đó với bối cảnh tại Việt Nam.

03
Khi đã hoàn tất chuẩn bị, Thí sinh gửi bài dự thi thông qua đơn đăng ký trực tuyến.
Đơn đăng ký: https://bit.ly/3fUmvqO

04
Tương tác và chia sẻ các tác phẩm dự thi được đăng tải trên fanpage 2030YFV để
góp phần lan tỏa tri thức và cơ hội tiếp cận khoa học đến với tất cả mọi người.
Fanpage 2030YFV: https://www.facebook.com/youthforce.vietnam

https://vimeo.com/showcase/9833660
https://bit.ly/3fUmvqO
https://www.facebook.com/youthforce.vietnam


6. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM DỰ THI

NỘI DUNG Tác phẩm dự thi cần thể hiện suy nghĩ của người viết về chủ đề của bộ phim,
đồng thời liên hệ nó với bối cảnh của Việt Nam và truyền tải một thông điệp
rõ ràng đến công chúng. Khuyến khích các bài viết đảm bảo bố cục rõ ràng,
tư duy mạch lạc và tính chính xác trong các thông tin khoa học được truyền
tải. Việc hỗ trợ phân tích thông qua trích dẫn nghiên cứu và bài báo khoa học
từ các nguồn có uy tín là điểm cộng.

HÌNH THỨC Văn bản định dạng PDF với 500 đến 1000 từ tiếng Việt kèm bản tóm tắt nội
dung khoảng 100 từ tiếng Anh

LƯU Ý Không đạo văn dưới mọi hình thức. Trong trường hợp bài dự thi có nghi vấn
đạo văn, BTC sẽ triệu tập tác giả để tiến hành phúc khảo. Nếu thí sinh không
bảo vệ được tác phẩm của mình, bài viết sẽ được tính là không hợp lệ và bị
loại khỏi cuộc thi.

7. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá và xếp hạng dựa trên Tổng số điểm từ hai nguồn:

● Ban Giám Khảo (Chiếm 60%) gồm 05 đại diện của Viện Goethe, Mạng lưới 2030
Youth Force Vietnam cùng các Tổ chức Xã hội hoạt động trong lĩnh vực Môi trường.

● Bình Chọn Trực Tuyến (Chiếm 40%) Tổng số lượt react, comment và chia sẻ của bài
dự thi được đăng tải thường xuyên trên Trang Sự kiện của Cuộc thi (được đồng quản lý
bởi Viện Goethe và 2030 Youth Force Vietnam).

8. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Số lượng Hạng Mục Giá Trị (VNĐ) Mô Tả

01 GIẢI QUÁN QUÂN 5,000,000 Bài dự thi có tổng số điểm cao nhất (Ban
Giám Khảo và Bình chọn trực tuyến)

10 GIẢI ĐẠI SỨ 1,000,000 Top 10 bài dự thi có tổng điểm cao nhất
(Ban Giám Khảo & Bình chọn trực tuyến).

01 GIẢI TRUYỀN
CẢM HỨNG 2,000,000 Bài viết có số điểm Bình chọn trực tuyến

cao nhất.



9. TIMELINE DỰ KIẾN

Thời Gian Mở Cổng Dự Thi Từ Ngày 12/10/2022 Đến 20/11/2022

Thời Gian Chấm Điểm Từ Ngày 21/11/2022 Đến 27/11/2022

Thời Gian Công Bố Kết Quả Từ Ngày 28/11/2022 Đến 04/12/2022

10. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

LIÊN HOAN PHIM KHOA HỌC (SFF) là một sự kiện truyền thông quốc tế hướng tới nâng
cao nhận thức về khoa học tại khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung
Đông. Thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đồng hành, Liên hoan phim đã
và đang cùng các đối tác địa phương giúp các vấn đề khoa học trở nên gần gũi, thú vị hơn với tất
cả mọi người. SFF đã phát triển đáng kể kể từ năm 2005 và trở thành sự kiện lớn nhất trong loại
hình này trên toàn thế giới.

VIỆN GOETHE (GOETHE-INSTITUT) là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức,
hoạt động trên phạm vi toàn thế giới với mục tiêu hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và
thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Bằng các chương trình văn hoá và giáo dục của mình,
Viện Goethe muốn hỗ trợ đối thoại liên văn hoá và tạo điều kiện cho tham gia văn hoá phát triển.
Những chương trình của Viện thúc đẩy việc xây dựng các cấu trúc của hệ thống xã hội dân sự và
khuyến khích lưu động toàn cầu.

2030 YOUTH FORCE VIETNAM (2030YFV) là một trong những Mạng lưới các tổ chức
Thanh thiếu niên phi lợi nhuận đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam tập trung vào thúc đẩy chất
lượng hoạt động phát triển cộng đồng và tạo tác động xã hội, nhằm góp phần vào việc đạt được
các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Mạng lưới 2030YFV hoạt động với 03 sứ mệnh chính, lần
lượt là: (1) Hợp lực để góp phần hiện thực hóa phát triển bền vững; (2) Hỗ trợ nâng cao năng lực
cho thanh niên hướng tới phát triển cộng đồng; (3) Lan tỏa rộng rãi tinh thần hoạt động xã hội.

LIÊN HỆ

2030 Youth Force Việt Nam: Anh Lê Hoàng Hải - haile.2030yf@gmail.com | 0819729598
Viện Goethe: Chị Lê Thị Loan - thiloan.le@goethe.de | 0932211407
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