
Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 
- năm 2022 chính thức khởi động với 
4 hạng mục giải thưởng dành cho 27 
chiếc cúp danh giá. Người hâm mộ đã 
có thể bình chọn cho đề cử yêu thích 
qua tin nhắn và website chính thức 
www.giaithuongngoisaoxanh.vn.

Tiếp nối thành công qua 8 mùa giải, Kênh 
truyền hình TodayTV và Tạp chí Thế 
giới Điện ảnh chính thức khởi động Giải 

thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 từ ngày 6-12-
2022. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nghệ 
sĩ có vai diễn ấn tượng, nhân văn, những nhà 
làm phim nổi bật cùng những bộ phim xuất 
sắc trong và ngoài nước có tác động đến truyền 
thông, được khán giả yêu thích trong lĩnh vực 
điện ảnh, truyền hình, phim chiếu mạng và 
phim ngắn trên nền tảng TikTok.

Họp báo khởi động và công bố danh sách 
đề cử giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2022 đã diễn 
ra thành công tại M.PLEX Studios & Theatre 
(TPHCM) với sự đồng hành của TikTok Viet-
nam và hai đơn vị đối tác LUX Beauty Center, 
Chill Cocktail. Từ đầu giờ chiều ngày 6-12, 
đông đảo khách mời và nghệ sĩ tên tuổi đã có 
mặt như đạo diễn Khoa Nguyễn, diễn viên 

Quách Ngọc Tuyên, Hữu Đằng, Yeye Nhật Hạ, 
Trương Quỳnh Anh, Dương Cẩm Lynh, Xuân 
Trang, Trường Phú, Lan Thy, ca sĩ - diễn viên 
Chí Thiện, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ,... Tại buổi 
họp báo, BTC đã công bố các hạng mục giải 
thưởng, danh sách đề cử, mở cổng bình chọn và 
hướng dẫn cách thức bình chọn cho các đề cử 

tại giải Ngôi Sao Xanh năm nay.
Phát biểu tại họp báo, ông Lâm Chí Thiện 

- Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn IMC cho 
biết: “Khi nhìn vào số lượng và chất lượng của 
danh sách đề cử thì năm nay gần như tăng lên 
gấp đôi những năm trước. Điều này phần nào 
cho thấy giải Ngôi Sao Xanh ngày càng được 
anh chị em nghệ sĩ cũng như những người 
hoạt động trong ngành nghệ thuật yêu mến. 
Điều đó đối với tôi - một thành viên BTC cảm 

thấy rất tự hào khi được góp phần tạo nên sân 
chơi uy tín mà mọi người có thể giao lưu, gặp 
gỡ và vinh danh những gương mặt nổi bật sau 
một năm dài cống hiến”. 

Nhà báo Đinh Trọng Tuấn - Tổng Biên 
tập Tạp chí TGĐA - Chủ tịch Hội Đồng Nghệ 
Thuật tiếp lời: “Tôi tin rằng trải qua 8 năm 
chính sự công tâm từ Hội đồng Nghệ thuật và 
công tác tổ chức chu đáo đã giúp giải thưởng 
ngày càng được đông đảo nghệ sĩ tin tưởng. 
Số lượng phim năm nay gửi đến rất lớn là 
niềm vui của chúng tôi. Khi các đề cử thắng 
cúp Ngôi Sao Xanh thì chắc chắn rằng đó là 
những đề cử chất lượng và xứng đáng”.

Giải thưởng Ngôi Sao Xanh năm 2022 
vinh danh 27 giải thưởng thuộc 4 hạng mục 
gồm hạng mục Điện ảnh (10 giải), hạng mục 
Truyền hình (11 giải), hạng mục Phim chiếu 
mạng (04 giải) và hạng mục Đồng Hành (02 
giải). Những tên tuổi góp mặt tranh tài năm 
nay càng khiến người hâm mộ thêm chờ đợi, 
từ những nghệ sĩ gạo cội như NSND Ngọc 
Giàu, NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Phương, 
NSƯT Trương Minh Quốc Thái, NSƯT Tạ 
Minh Thảo, NSƯT Mỹ Duyên cho đến những 
gương mặt trẻ như diễn viên Hoàng Hà, Avin 
Lu, Chu Diệp Anh, Trung Huy,... đều góp 
mặt ở nhiều hạng mục giải thưởng, tham gia 
vào một sân chơi công tâm và uy tín.

Không thể thiếu là những tên tuổi danh 
tiếng, được công chúng mến mộ trong hội đồng 
ban giám khảo như Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, 
NSND Đạo diễn Đào Bá Sơn, NSƯT Đạo diễn 
Lê Hoàng, NSND Diễn viên Kim Xuân, Nhà 
Biên Kịch Châu Thổ, NSƯT - Đạo diễn Đỗ Đức 
Thịnh, Nhà phê bình - Biên kịch Đoàn Minh 
Tuấn,... Tại họp báo, BTC và hội đồng nghệ 
thuật đã có phần hỏi đáp đầy sôi động, mang 
đến các thông tin hữu ích, thiết thực dành cho 
báo giới và đông đảo khán giả.

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 - năm 
2022 sẽ diễn ra vào ngày 6-1-2023 tại Nhà hát 
Thành phố - 07 Công Trường Lam Sơn, Bến 
Nghé, Q.1, TPHCM lúc 18h00 (sự kiện thảm 
đỏ); Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp 
lúc 20h00 trên TodayTV và YouTV, livestream 
trên các nền tảng mạng xã hội Ngôi Sao Xanh, 
TodayTV, YouTV và TikTok Live. Thông tin chi 
tiết truy cập: www.giaithuongngoisaoxanh.vn

Ngày 3-12, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM 
tổ chức ngày hội đón tân sinh viên, niên khóa 2022. Ngày 
hội thu hút hơn 5.000 tân sinh viên cùng tham dự.

Hơn 5.000 tân sinh viên đến từ 7 khoa, viện đào tạo 
tại Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM đã có dịp hội 
tụ, vui chơi trong ngày hội thường niên này. Đáng chú ý, 
lễ chào cờ và đồng diễn flashmob đã ghi nhận con số kỷ 
lục lên tới hơn 5.000 tân sinh viên cùng hòa nhịp.

Ngày hội đón tân sinh viên tại Trường ĐH Giao 
thông vận tải TPHCM là hoạt động thường niên, nhằm 
tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp các tân sinh viên 
gạt bỏ những bỡ ngỡ và hòa nhập với môi trường ĐH 
đầy năng động. Trong khuôn khổ ngày hội, các bạn tân 
sinh viên có dịp được thử sức mình ở nhiều lĩnh vực, 
thi tài năng qua các phần thi văn nghệ, thử tài kinh 
doanh qua những gian hàng ẩm thực sinh viên. Ngoài 
ra, các nghệ sĩ khách mời như: Nam Em, Ngô Kiến 
Huy, Lê Dương Bảo Lâm… cũng đã góp phần khuấy 
động, lan tỏa sức trẻ cùng các bạn tân sinh viên. 

Trong thời gian qua, Trường ĐH Giao thông 
vận tải TPHCM đã thành công trong việc đào tạo 
đa ngành, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng. 
Trong ngày hội, nhà trường đã tuyên dương sinh viên 
Nguyễn Tấn Đạt với thành tích đã mang về giải Nhất 
Loa Thành cho nhà trường. Đây là giải thưởng của 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt 
Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ 
Xây dựng nhằm vinh danh các đồ án tốt nghiệp xuất 
sắc trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc. 
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Chương trình truyền hình
Ngày 8-12-2022

 9h: Giải trí truyền hình: Người nghệ sĩ đa tài; 
12h: Phim Ấn Độ: Cô dâu bị bán (T.192); 13h: 
Phim Mexico: Cuộc chiến thừa kế (T.30); 14h: 
Phim VN: Duyên kiếp (T.18); 15h: Phim VN: 

Anh Ba Khía (T.18); 16h30: Phim HQ: Tiên nữ cử tạ (T.16); 
17h: Phim VN: Lưới trời (T.14); 17h30: Phim ĐL: Thời vàng 
son (T.147); 20h: Phim VN: Nghiệp sinh tử (P.4 - T.24); 21h: 
Giải trí truyền hình: Hãy nghe tôi hát - phiên bản nhí; 22h: 
Phim: Phép màu tình yêu (T.133); 22h30: Phim TQ: Đại Đường 
vinh diệu (T.24).

5h15: Phim VN: Trận đồ bát quái (T.41); 7h15: 
Giải trí truyền hình: Ca sĩ thần tượng; 9h: 
Phim VN: Canh bạc tình yêu (T.80-81); 11h: 

Phim VN: Lưới trời (T.12); 12h: Phim VN: Hoa vẫn nở mùa 
đông (T.32); 13h: Giải trí truyền hình: Chinh phục thần tượng; 
14h: Phim: Phép màu tình yêu (T.132); 15h: Phim VN: Hồ sơ 
tội ác (T.8); 17h: Phim VN: Nơi ngọn gió dừng chân (T.3); 
17h45: Phim TQ: Đại Ngọc Nhi truyền kỳ (T.23); 20h: Giải trí 
truyền hình: Ca sĩ thần tượng; 21h: Phim VN: Đôi mắt của 
trái tim (T.15); 22h: Sân khấu cải lương: Cánh hoa vườn ngự 
uyển (P.2).

8h: Phim VN: Ông trùm (T.39-40); 12h: 
Phim VN: Vợ chồng đậu thời @ (T.11); 19h: 
Phim VN: Hoa vẫn nở mùa đông (T.33); 20h: 

Phim VN: Giữa hai bờ thiện ác (T.7); 21h: Phim VN: Khi tình 
yêu lên tiếng (T.28); 22h: Phim VN: Ruby máu (T.4).

5h: Phim VN: Bí mật quý ông (T.222); 6h30: 
Phim VN: Người cha phú quý (T.20); 8h: 
Phim VN: Mật mã hoa hồng vàng (T.23); 

11h: Phim VN: Những nàng công chúa nổi tiếng (T.96); 13h: 
Phim VN: Kẻ thù giấu mặt (T.45); 17h: Phim VN: Trà táo đỏ 
(P.2 - T.23); 21h: Phim VN: Nhà ông Hoàng có vàng (T.16); 
22h: Phim VN: Mẹ hổ dạy con dâu (T.3).

BIDV - Tốp 10 Doanh nghiệp bền vững  
lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Ngày 1-12, trong khuôn khổ 
“Lễ công bố doanh nghiệp 
bền vững tại Việt Nam năm 
2022 - CSI 2022”, Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) được vinh 
danh là Tốp 10 Doanh nghiệp 
bền vững lĩnh vực thương mại 
- dịch vụ. Giải thưởng được 
trao là sự ghi nhận những nỗ 
lực của ngân hàng trong hoạt 
động phát triển bền vững, từ 
định hướng chiến lược đến 
các hành động cụ thể. 

Trong chiến lược phát triển 
kinh doanh đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030, 

BIDV định hướng nghiên cứu triển 
khai mô hình Chi nhánh/Phòng 
giao dịch “ngân hàng xanh” gắn với 
yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng tín 
dụng xanh và quản lý rủi ro môi 
trường - xã hội trong hoạt động cấp 
tín dụng. Đồng thời, BIDV cam kết 
triển khai các gói “tín dụng xanh”, 
dành tỷ trọng phù hợp để tài trợ 
cho các khách hàng trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo, năng lượng 
sạch, các ngành sản xuất và tiêu 
dùng phát thải carbon thấp, thích 
ứng với biến đổi khí hậu...

Qua đó góp phần chuyển đổi 
nền kinh tế theo hướng tăng 
trưởng xanh, bảo vệ môi trường, 
ngăn chặn biến đổi khí hậu, nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, 
năng lượng, thể hiện trách nhiệm 
với cộng đồng và môi trường.

Tính tới 30-9-2022, BIDV dẫn 
đầu thị trường về tài trợ các dự án 
xanh với 1.210 khách hàng và dự 
án, tổng số tiền cam kết cấp tín 
dụng hơn 61.700 tỷ đồng. Dư nợ 
tín dụng xanh đạt khoảng 49.000 
tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dư nợ 
BIDV. Dư nợ tín dụng xanh tập 
trung chủ yếu vào lĩnh vực năng 
lượng tái tạo (hơn 800 dự án năng 
lượng tái tạo, năng lượng sạch 

với tổng số tiền cấp tín dụng hơn 
53.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 97% 
dư nợ tín dụng xanh).

Tính riêng các dự án điện gió, 
điện mặt trời có quy mô vay vốn 
trên 500 tỷ đồng, BIDV đã tài trợ 
25 dự án với tổng số tiền cho vay 
khoảng 23.400 tỷ đồng trong giai 
đoạn 2020 - 2021. 

Thời gian qua, BIDV đã tăng 
cường hợp tác với các tổ chức quốc 
tế trong lĩnh vực phát triển bền 
vững để hỗ trợ triển khai nguồn 
vốn xanh và bền vững tại Việt 
Nam, qua đó góp phần thúc đẩy 
tài chính bền vững, tiết kiệm năng 
lượng và thúc đẩy chuyển đổi năng 
lượng sạch.

BIDV và Cơ quan Phát triển 
Pháp (AFD) đã triển khai thành 
công Hạn mức tín dụng xanh 
SUNREF trị giá 100 triệu USD để 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu 
tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu và 
tăng trưởng xanh. BIDV cũng là 
định chế tài chính trong nước đầu 

tiên hợp tác với Bộ Tài nguyên và 
môi trường nhằm thúc đẩy phát 
triển tài chính xanh bền vững, bảo 
vệ môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

Luôn hướng tới việc góp phần 
cải thiện môi trường nhằm xây 
dựng ngân hàng xanh, BIDV đã 
triển khai nhiều giải pháp như: 
giảm thiểu sử dụng giấy, nhựa và 
tiết kiệm năng lượng, nước, thông 
qua xây dựng không gian giao dịch 
thân thiện với môi trường, không 
gian làm việc xanh - sạch - đẹp; 
chú trọng đầu tư và phát triển các 
hệ thống công nghệ thông tin hiện 
đại, đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
các hoạt động; tổ chức giải chạy 
thường niên “BIDVRUN - Cho 
cuộc sống Xanh” với sự tham gia 
đông đảo của khách hàng và cán 
bộ BIDV, đóng góp chi phí thực 
hiện chương trình trồng 01 triệu 
cây xanh hưởng ứng chương trình 
1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính 
phủ phát động. 

LÊ ANH

Ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV, đại diện ngân hàng nhận 
giải thưởng

Hơn 5.000 tân sinh viên vui hội “tân binh”

Sinh viên Nguyễn Tấn Đạt được tuyên dương trong 
chương trình vì đoạt giải nhất Loa Thành

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế  
về thực phẩm, đồ uống lần thứ 11

Ngày 7-12, Công ty Informa 
Markets Việt Nam chính thức khai 
mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 
về thực phẩm, đồ uống, thiết bị 
làm bánh, nhà hàng, khách sạn và 
Cung ứng dịch vụ (Food & Hotel 
Vietnam 2022). Triển lãm đã quy 
tụ hơn 300 doanh nghiệp dẫn đầu 
trong nước và thế giới đến tham 
gia trưng bày trên diện tích hơn 
10.000m2. Trong đó, hơn 65% là 
doanh nghiệp ngoài nước, trải rộng 

trên 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Sau 10 phiên bản thành công vang 
dội, triển lãm được đánh giá sẽ 
mang lại nhiều cống hiến và giá 
trị nhất cho ngành F&B và dịch 
vụ lưu trú Việt Nam. Food & Hotel 
Vietnam 2022 vinh dự nhận được 
sự hỗ trợ từ nhiều bộ ban ngành, 
tổ chức, hiệp hội, những nhà quản 
lý cấp cao, chuyên gia, doanh nhân 
và những người đam mê ẩm thực 
tại Việt Nam và quốc tế trong suốt 

thời gian qua. Trong đó, phải kể 
đến sự hỗ trợ của Liên minh châu 
Âu, Thương vụ Ý, Tổ chức Xúc tiến 
Mậu dịch Nhật Bản (JETRO), Liên 
đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ, Hội Xuất 
Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ, 
Hội đồng Khoai tây Hoa Kỳ...

Đại diện BTC, cho biết, trở lại 
sau 2 năm nhiều biến động trong 
lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng và 
khách sạn, triển lãm Food & Hotel 
Vietnam 2022 kỳ vọng mang lại 
nhiều cơ hội và cầu nối giá trị cho 
doanh nghiệp trong ngành. Lần 
này triển lãm có 21 nhóm gian hàng 
quốc tế quy mô lớn với những thương 
hiệu nổi tiếng toàn cầu đến từ khối 
châu Âu, Đức, Ý, Anh, Mỹ, Canada, 
Nhật Bản, Singapore… Ngoài ra, 
tại triển lãm còn diễn ra nhiều 
cuộc tranh tài uy tín, quy tụ nhiều 
tài năng đa quốc gia như Cuộc thi 
Đầu Bếp Việt Nam Tài Năng 2022, 
Vietnam Barista Competition  và 
Vietnam Aromaster Championship.

8303 5939

0400

93938 93938

93938

100 ngàn 45

200 ngàn 397

400 ngàn 4036

1 triệu 0400

3 triệu 93938

93938 93938

10 triệu 80874

15 triệu 85053

30 triệu 634657

2 tỷ 634657

* 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu 
dành cho những vé trúng 5 chữ số cuối (sai số 
ở hàng trăm ngàn) so với giải đặc biệt.
* 45 giải khuyết khích, mỗi giải trúng 6 triệu 
đồng cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, 
nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 

chữ số còn lại (so với giải đặc biệt).

KẾT QUẢ XSKT TỈNH SÓC TRĂNG
KỲ 12A MỞ NGÀY 06-12-2022

Thời gian quay số lúc: 16 giờ 15 phút
Vé: 10.000 đồng (6 chữ số)

Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 chính thức khởi động với hàng loạt tên tuổi đình đám

HẠNG MỤC ĐIỆN ẢNH (10 GIẢI)
Giải do Hội đồng nghệ thuật bình chọn (08 giải)
1. Gương mặt triển vọng
2. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
3. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
4. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
5. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
6.  Sáng tạo xuất sắc (dành cho quay phim, biên 

kịch, âm nhạc, phục trang, kỹ xảo, ca khúc,...)
7. Đạo diễn phim xuất sắc nhất
8. Phim hay nhất

Giải do khán giả bình chọn (02 giải)
1. Nam diễn viên được yêu thích nhất
2. Nữ diễn viên được yêu thích nhất
HẠNG MỤC TRUYỀN HÌNH (11 GIẢI)
Giải do Hội đồng nghệ thuật bình chọn (05 giải)
1. Gương mặt triển vọng
2. Nam diễn viên xuất sắc nhất
3. Nữ diễn viên xuất sắc nhất
4. Đạo diễn phim xuất sắc nhất
5. Phim hay nhất

Giải do khán giả bình chọn (06 giải)
1. Nam diễn viên được yêu thích nhất

2. Nữ diễn viên được yêu thích nhất
3. Nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất
4. Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất
5.  Bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu 

thích nhất
6. Bộ phim truyền hình nước ngoài được yêu 

thích nhất
HẠNG MỤC PHIM CHIẾU MẠNG - WEB 
DRAMA (04 GIẢI)
1.  Phim Web Drama hay nhất (do Hội đồng 

nghệ thuật bình chọn)
2.  Phim Web Drama được yêu thích nhất (do 

Khán giả bình chọn)
3.  Nam diễn viên xuất sắc nhất (do Khán giả & 

Hội đồng nghệ thuật bình chọn)
4.  Nữ diễn viên xuất sắc nhất (do Khán giả & 

Hội đồng nghệ thuật bình chọn)
HẠNG MỤC ĐỒNG HÀNH (02 GIẢI)

Giải do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn (01 giải)
1.  Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất
Giải do Khán giả bình chọn (01 giải)
1.  Phim ngắn trên nền tảng TikTok được yêu 

thích nhất

DANH SÁCH HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG TẠI NGÔI SAO XANH 2022

Bà Trang Nguyễn (đại diện TikTok Việt Nam) cùng hai đại diện nhãn hàng Chill Cocktail 
và LUX Beauty Center nhận hoa từ BTC

Hội đồng Nghệ thuật giải đáp các câu hỏi từ phóng viên báo đài

Ông Lâm Chí Thiện có những chia sẻ đầy 
tâm huyết 


