
 

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI BÊN LỀ SỰ KIỆN 

“THỨ 7 XANH” NĂM 2022 

Thân gửi Quý đối tác & Khách hàng thân thiết của Tập Đoàn Sao Đỏ - 

KCN Nam Đình Vũ,  

Khi tháng 6 vừa sang, cũng là lúc mọi người trên thế giới hưởng ứng 

“Tháng hành động vì môi trường”. KCN Nam Đình Vũ từ khi mới 

thành lập đã xác định phát triển trở thành 1 KCN xanh, thân thiện với 

môi trường, trở thành điểm đến an toàn và thành công cho các Khách 

hàng, đối tác. Sự kiện “Thứ 7 xanh” được tổ chức hàng năm, là 1 dịp để 

chúng ta cùng nhau lan tỏa ý thức sống “xanh” cho môi trường xung 

quanh mình trở nên trong lành và tươi đẹp hơn.  

Năm 2022 là năm Tập Đoàn Sao Đỏ - Chủ đầu tư KCN Nam Đình Vũ 

kỉ niệm 20 năm thành lập, đây cũng là dấu mốc ý nghĩa với chúng tôi 

trong hành trình xây dựng và phát triển của mình. Chính vì vậy, chúng 

tôi mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc sống động và tươi đẹp của 

các đối tác, khách hàng tại chính KCN thông qua hoạt động trước sự 

kiện chính (ngày 25/06/2022) có tên gọi: 



       “KHOẢNH KHẮC XANH CÙNG KCN NAM ĐÌNH VŨ” 

Chúng tôi xin được thông tin chi tiết về cuộc thi như sau: 

1. Đối tượng tham gia 

Toàn bộ CBCNV đang làm việc tại các doanh nghiệp là đối tác, khách 

hàng của KCN Nam Đình Vũ, đang làm việc tại KCN hoặc các cá 

nhân/tổ  chức đang làm việc ngoài KCN có trải nghiệm tại không gian 

của KCN Nam Đình Vũ. 

2. Thể lệ dự thi 

- Ngườ i dự  thi có thể tham gia theo cá nhân/nhóm, không giới hạn số 

lượng tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi là ảnh chụp cá nhân/nhóm được checkin trong khuôn 

viên KCN hoặc khuôn viên doanh nghiệp trong KCN thể hiện được 

tinh thần/cảnh quan sống “xanh” của KCN, có kèm theo diễn giải về ý 

nghĩa, thông điệp của bức ảnh (tối đa 200 từ) 

- Bài dự thi sẽ được gửi về mail: sales@saodogroup.com trước ngày 

20/06/2022. Tiêu đề mail ghi theo cấu trúc: 

Tên doanh nghiệp_Tên nhóm_Khoảnh khắc xanh 2022 

- Ảnh dự thi sẽ được đăng tải và cập nhật trong album “Khoảnh khắc 

xanh 2022” trên Fanpage của KCN Nam Đình Vũ, theo link: 

https://www.facebook.com/NAMDINHVUIP 

mailto:sales@saodogroup.com


3. Tiêu chí giải thưởng 

Giải thưởng sẽ được trao cho các bức ảnh có lượng like nhiều nhất tính 

đến 24h ngày 20/06/2022 

Giải thưởng sẽ được công bố và trao tặng vào sự kiện chính ngày 25/06/2022 

tại KCN Nam Đình Vũ 

 Giải Nhất: 5 triệu đồng 

 Giải Nhì: 3 triệu đồng 

 Giải Ba: 2 triệu đồng 

Rất mong nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng của Quý đối tác/Khách hàng. 

Trân trọng./. 

                                                       Hải Phòng ngày 06/06/2022 

                                                          TẬP ĐOÀN SAO ĐỎ 

              TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 Nguyễn Thành Phương 


