
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) 
Hòm thư 222 

Bưu điện Hà Nội 

ĐT/Fax: +84 4 3514 8850 

Email: env@fpt.vn 

Website:  www.thiennhien.org 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012  

Phát động cuộc thi làm phim  

 

NÓI KHÔNG VỚI MẬT GẤU 
 

Ngày 03 tháng 4 năm 2012, nhằm nâng cao ý thức và khuyến khích người dân trực tiếp 

tham gia bảo vệ các loài gấu ở Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) chính 

thức phát động cuộc thi làm phim với chủ đề “NÓI KHÔNG VỚI MẬT GẤU”.  

 

Hiện nay, các loài gấu của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất lớn do bị săn 

bắt để phục vụ nhu cầu của con người. Đặc biệt là nhu cầu sử dụng mật gấu của người dân 

Việt Nam. “Chính thói quen sử dụng mật gấu của người dân đã đẩy các loài gấu của Việt 

Nam tới trước nguy cơ tuyệt chủng hơn bao giờ hết.” Ông Trần Việt Hưng, Giám đốc Truyền 

thông của ENV nói, “Để chấm dứt hoàn toàn thói quen này cần sự chung tay hành động của 

cả cộng đồng, tất cả chúng ta hãy kiên quyết nói không với mật gấu và các sản phẩm làm từ 

gấu!”  

 

Trong những năm qua, ENV đã sản xuất và thực hiện phát sóng nhiều phim ngắn để khuyến 

khích người dân không sử dụng mật gấu cũng như các sản phẩm làm từ gấu, đồng thời thông 

báo tới đường dây nóng bảo vệ ĐVHD miễn phí 18001522 các vi phạm về gấu. Nhằm tăng 

hiệu quả của các thông điệp đưa tới công chúng, khuyến khích sự tham gia trực tiếp hơn nữa 

của công chúng, ENV tổ chức cuộc thi làm phim “Nói không với mật gấu”.  

 

Đây là cuộc thi mang tính xã hội hóa cao, dành cho tất cả các cá nhân, tổ chức đang sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam. Bài dự thi thể hiện dưới dạng video clip, không giới hạn thể loại và 

phong cách miễn là nêu bật được các thông điệp khuyến khích người dân không sử dụng mật 

gấu và các sản phẩm từ gấu.  

 

Các bài dự thi lọt qua vòng sơ loại sẽ được đăng tải và bình chọn trên trang web 

www.thiennhien.org/baovegau. Giải thưởng là 02 chiếc máy tính bảng iPad 32GB wifi sẽ 

được trao cho video được nhiều người bình chọn nhất và video có thông điệp xuất sắc nhất do 

Ban Tổ chức quyết định.  

 

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 03/4 đến ngày 15/7/2012. Danh sách người thắng cuộc sẽ được công 

bố vào ngày 16/7/2012. 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website chính thức của cuộc thi tại:  

www.thiennhien.org/baovegau 

 

hoặc liên hệ: 

 

Hoàng Huệ Linh 

Phòng Truyền thông và Nâng cao Nhận thức 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) 

Số 5 ngõ 192 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 
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Điện thoại/Fax: (84-4) 3514 8850; (84) 94 635 8488 

Email: communication.env@gmail.com; communication.env@fpt.vn  

Website: www.thiennhien.org (Tiếng Việt); www.envietnam.org (Tiếng Anh) 

Facebook: http://www.facebook.com/ENVvolunteers (Tiếng Việt) 

                  http://www.facebook.com/EducationforNatureVietnam (Tiếng Anh) 

Twitter: https://twitter.com//#!/edu4naturevn 

 

 

Các tài liệu tham khảo về gấu: 
Trang web bảo vệ gấu: http://thiennhien.org/CDBVG/index.php 

 

Tờ thông tin về loài gấu: http://thiennhien.org/userfiles/file/ENV%20Bear%20factsheet.pdf 

 

Các thông điệp bảo vệ gấu:http://thiennhien.org/index.php?page=document&catid=172 

 

Báo cáo phân tích thái độ và hành vi đối với việc sử dụng mật gấu ở Việt Nam năm 2010: 

http://thiennhien.org/index.php?page=listDocumentView&id=162 

 

 

Giới thiệu về ENV 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là tổ chức phi chính phủ đầu tiên tại Việt Nam 

chuyên sâu vào lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường. Mục tiêu của chúng tôi 

là nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về những vấn đề môi trường liên quan đến 

bảo vệ động thực vật hoang dã, các hệ sinh thái tự nhiên và biến đổi khí hậu ở cấp địa 

phương, khu vực và toàn cầu. Bằng các chiến lược mang tính sáng tạo và đổi mới, chúng tôi 

mong muốn làm chuyển biến thái độ và hành vi của người dân Việt Nam, đồng thời khuyến 

khích sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của đất nước 

cũng như hướng tới những giải pháp chung sống hòa hợp với thiên nhiên. 

 

 

Các nỗ lực bảo vệ gấu của ENV 

Trong những năm vừa qua, ENV đã và đang nỗ lực hoạt động để chấm dứt tình trạng nuôi 

nhốt gấu và kinh doanh các sản phẩm làm từ gấu ở Việt Nam. Các hoạt động chính của ENV 

hướng tới việc giảm thiểu nhu cầu sử dụng mật gấu, khuyến khích cộng đồng tham gia báo 

cáo vi phạm liên quan đến gấu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm chống lại 

nạn buôn bán trái phép, đồng thời tư vấn cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra những 

chính sách và điều luật nhằm bảo vệ loài gấu và các loài nguy cấp khác ở Việt Nam. Từ năm 

2008 đến nay, đã có hàng trăm ngàn lượt người ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản 

phẩm từ gấu. Trong năm 2012, ENV sẽ tiếp tục triển khai các chương trình trên cả nước 

nhằm thu hút người dân tham gia vào các hoạt động bảo vệ loài gấu. 
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