ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CUỘC THI TOÀN QUỐC "TÌM
KIẾM THỦ LĨNH HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
2021"
🌱 “GO GREEN - SAVE THE DREAMS”

⏰ Thời gian đăng ký: 10/11 - 28/11/2021
---------------------------------“Tìm kiếm Thủ lĩnh hành động vì môi trường Việt Nam 2021” là cuộc thi về lĩnh vực bảo vệ môi trường dành cho tất cả học sinh
THCS, THPT và sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc, được tổ chức bởi:
• Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
• Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
• Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
• Câu lạc bộ Khởi nghiệp xanh và hành động vì môi trường (GSEA)
🎯 Cuộc thi toàn quốc “Tìm kiếm Thủ lĩnh hành động vì môi trường Việt Nam 2021” nhằm tìm kiếm, vinh danh các bạn thanh
thiếu niên Việt Nam có kiến thức về bảo vệ môi trường, có các thành tích được khen tặng hoặc sáng tạo các sản phẩm bảo vệ
môi trường, có khả năng lãnh đạo, lan tỏa trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường của cộng
đồng.

---------------------------------1) ĐỐI TƯỢNG DỰ THI (Thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân):
• Học sinh các cấp THCS, THPT toàn quốc
• Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc
2) CÁC VÒNG THI
✔️Mở đơn (10/11 - 28/11/2021)
✔️Phỏng vấn (04/12/2021)
✔️Pitching day (05/12/2021)

✔️Vòng bán kết (12/12/2021)
✔️Workshop (19/12/2021)
✔️Vòng chung kết (26/12/2021)
------------------------------------------📮 Mọi thông tin về chương trình xin liên hệ:
📍 Hotline: 0333 655 248 (Ms. Hoàng Thu Trang)
0917 068 870 (Ms. Lê Ngọc Ánh)
📍 Fanpage: https://www.facebook.com/thulinhmoitruong
📍 Email: thulinhmoitruong2021@gmail.com
* Required

1.

Email *

THÔNG TIN CHUNG

2.

1. Họ và tên *

3.

2. Ngày/tháng/năm sinh *

Example: January 7, 2019

4.

3. Số điện thoại *
Số điện thoại cá nhân hoặc số điện thoại của người bảo hộ

5.

4. Địa chỉ nơi cư trú *
Quận/Huyện - Tỉnh/Thành phố Vd: Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

6.

5. Đơn vị học tập *
Lớp - (Khoa) - Trường mà bạn đang theo học

7.

6. Link Facebook *
Nếu không có tài khoản Facebook điền "Chưa có"

8.

7. Hiện tại bạn đang học cấp nào? *
Mark only one oval.
Cấp 2 (Zone 1)
Cấp 3 (Zone 2)
Cao đẳng/Đại học (Zone 3)

THÔNG TIN CHI TIẾT

9.

Liệt kê thành tích học tập và hoạt động nổi bật của bạn trong Nhà trường.

10.

Mô tả hiểu biết của bạn về 1 trong 4 lĩnh vực sau: (1) Bảo vệ môi trường; (2) Năng lượng tái tạo; (3) Biến đổi khí
hậu; (4) Phát triển bền vững (tối đa 1000 từ).

11.

Liệt kê sản phẩm sáng tạo và/hoặc thành tích được khen tặng trong bảo vệ môi trường vì cộng đồng (nếu có và
kèm theo ảnh chụp minh chứng).
Files submitted:

12.

Mô tả kỳ vọng của bạn khi tham gia cuộc thi toàn quốc "Tìm kiếm Thủ lĩnh hành động vì môi trường Việt Nam
2021".

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia Cuộc thi "Tìm Kiếm Thủ Lĩnh
Hành Động Vì Môi Trường Việt Nam 2021"!

Hãy kiểm tra thật kỹ phần đơn của mình trước khi gửi
tới Cuộc thi bạn nhé! Good luck.
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