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THE LE 
Cuoe thi sáng tác video clip "7inh hoa ViÇt Nam" 

dành cho hÍe sinh, sinh viên 
(Ban hành kèm theo Ké hogch só 406 -KH/TWÐTN-TNTH ngày 30 17/2021 

cua Ban Bi thu Trung uong �oàn) 

I. DOI TUONG, NOI DUNG
1. Dôi tugng dy thi: FHoc sinh, sinh viên ViÇt Nam ho·c nhóm hÍc sinh, 

sinh viên ViÇt Nam (01 nhóm không quá 05 nguoi) dang hÍc tp t¡i các truong 

THPT, TTGDNN-GDTX, các co sß giáo dåc nghè nghiÇp, các d¡i hÍe, truong 
dai hÍc, hÍc viÇn, cao ��ng ß trong và ngoài nuóc. 

2. Noi dung: Giói thiÇu nét dep v�n hóa truyên thông cça các dân tÙc ß Vi�t Nam. 

IL THÖI GIAN, HÌNH THÚC Dr' THI 
1. Thoi gian tó chéc: 
- Khoi �Ùng cuÙc thi: Ngày 5/8/2021 (Thé N�m). 
Thoi gian nhn bài thi: Të ngày 16/8 dén hét ngày 10/10/2021 (8 tuàn). 
- Vông công chiéu: Tu ngày 23/8 dén h¿t ngày 17/10/2021 (8 tu§n). 
- Le tóng kêt và trao giäi cuÙc thi: Dy kiên cuoi tháng 10/2021. 

2. Yêu cau vê tác phâm dy thi: 
- MÙt tác giå ho·c nhóm tác giå có thê thuc hiÇn nhiêu clip TikTok vói nÙi 

dung khác nhau gii tham gia CuÙc thi. 

- Clip TikTok phåi �àm båo các �iêu kiÇn sau: 

+Tác phâm dy thi có th¿ ty quay ho·c biên tp, dåmg phim të hinh ành, 
video clip có s�n (hinh ánh, video clip phái có nguôn gÑc rõ ràng; n¿u sit dång 
cua tác già khác phåi có su �ông ý cça tác già dó). 

+Hinh ånh, nÙi dung câu chï ph£i phù hop vÛi chù �Á cuÙc thi, không 
dugc trái thuän phong mý tic và v�n hóa ViÇt Nam; không tuyën truyën më tin dË 

doan, không mô tà các nghi lë, các tôn giáo chua duoc pháp lut công nhn; 

+Clip không vi ph¡m bàn quyên, không vi ph¡m pháp lut ViÇt Nam, chua 
tëmg tham gia då thi CuÙc thi khác; có thê sù dång các tu liÇu lich s có nguôn 
goc minh b¡ch, chính xác. 

+Có tiêu d�Ã song ngï Anh- ViÇt. 
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+ Môi tác phâm phài kèm theo lÝi binh (Khuyên khích cÙng diêm nêu có 

loi binh bàng Ti¿ng Anh có phå dè Ti¿ng ViÇt ho·c loi binh b�ng Tiêng ViÇt có 
phy de Tieng Anh). 

+Clip không duoc d·t watermark (không duoc ghi ký hiçu �è lên hinh ånh), 
không dugc xuât hiÇn hinh ånh, logo cça các nhän hàng, doanh nghiÇp vÛi måc 
dich quáng bá thuong hiÇu; 

+Tác già/nhóm tác giä phäi lru giü file gôc �ê �ôi chiêu trong truong hãp 
droc vào xét trao giai. 

3. Hinh thírc dy thi: 

3.1. Vong công chiêu 

Tác gia/nhóm tác giä truy cp website CuÙc thi t¡i �Ëa chi 

www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn, chon måc "gui bai thf" vá låm theo ca 

buóc dugc huóng dân t¡i Website. ThÝi gian nhân sån phâm du thi trong 8 tuân 
tir ngày 16/8 d¿n ngày 10/10/2021. 

- Hàng tuan (tir 23/8/2021 den ngày 17/10/2021), Ban Giám khâo CuÙc 

thi së tiên hành thâm dËnh, ��ng tåi các clip TikTok hop lÇ lên TikTok Tinh 
Hoa ViÇt Nam dê tham gia vòng công chiêu. 

- Các san phâm hop lÇ dugc tham gia vòng công chiêu së có l1 tuân �ê binh 

chon online trên nên tàng TikTok Tinh Hoa ViÇt Nam. Môi tuân, 01 clip TikTok 
có tông diêm binh chon online cao nhât së �uçc trao giài tuân (cách châm �diem 
duugrc quy dinh cy thê tai måc 4.1). 

3.2. Vong Chung khao 

- Sau 08 tuân di¿n ra vòng công chiêu, các clip TikTok dugc lya chÍn dê 

binh chÍn ß vòng công chiêu.sÁ tham gia vòng chung kh£o. 

Các tác phâm lot vào vòng chung khão së tiêp tyc dugc binh chÍn trên 
Website: www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn b�ng cách click "binh chon 
(vote)" vào duói mõi clip. Môi nguròi chi duçc binh chÍn 01 1lân cho 01 sàn phâm 
du thi. 

C�n cr kêt quá binh chÍn và dánh giá tông thê chât lugng các video, clip 
(theo tý lÇ �iêm binh chon chiém 30%; diêm Ban Giám khão chiÃm 70% tông só 
diêm), Ban Giám khào së quyêt dinh các sán phâm trao giäi thuöng CuÙc thi (cách 
chám diem duoc quy dinh cu thê t¡i måc 4.2). 

- Ban To chúc CuÙc thi së tién hành công bÑ kêt qua, trao giäi CuÙc thi dy 

kiên vào tháng 10/2021 
Các Clip lot vào vông chung khào së duãc Ban tô chéc sù dång và biên 

soan dê xây dung thành mÙt sån phâm tuyên truyèên cho �Á án ho tro thông tin, 
tuyên truyên vê dân tÙc, tôn giáo n�m 2021. 



4. Cách tinh �iÃm s�n phâm dy thi 

4.1. Vong công chieu 
- �iêm binh chÍn là c�n cr �ê trao giäi tuân, �iêm binh chÍn �ugc tính theo 

sô like và share cça tác phâm trên TikTok. 

- Quy dinh: 1 binh chÍn yêu thích (like) turong duong 1 diêm; 1 chia sé 

(share) tuong duong 2 diêm trên nên täng TikTok. 

Tông diem binh chon = Só yêu thích (Like) x 1 + Só chia së (Share) x 2 

+Th hang các tác phâm duge tinh theo tông diêm binh chÍn të cao xuông thâp. 
+Tât cà bài chia sè tác phâm då thi të TikTok Tinh Hoa ViÇt Nam phäi 

g�n hashtag #tinhhoavietnamtwd mói dugc tính hop lÇ. 

4.2. Vong Chung khão 

- Diêm sô cça môi bài då thi dugc tính theo công thúc: 

Tong diem =�iêm binh chon x 30% +�iem Ban Giám khào x 70% 

- Diêm do Ban giám khão (thang diém 10) châm dra trên các tiêu chí: 

+ NÙi dung pho hop vÛi chç �Á cuÙc thi (2 diêm). 

+Su sáng t¡o trong nÙi dung kËch b£n và hình théc thê hiÇn (3 �iÃm). 
+Hinh ånh �ep, âm thanh hay, phoù hop vÛi nÙi dung (3 diêm). 

+Các uu tien khác (löi binh, phy dé, sÑ lurgmg di¿n viên, thông diÇp..)2 di¿m). 
- Diem binh chon (thang diém 10) duge quy �ôi të thé h¡ng bìinh chon trên 

Website cuÙc thi: 

+Quy dinh: 1 bình chon hop lÇ tuong duong 1 diêm. 

Tong diem binh chon =Sô binh chpn x 1 

+Thú hang bình chÍn các tác phâm dugc tính theo tông �iêm bình chÍn tië 

cao xuông thâp. 
Tù thú hang các sån phâm då thi quy �ôi sang sô �iêm nhu sau: 

Xép hang binh chon Diêm quy �ôi 

1 -5 10 

6- 10 9 

11- 15 8 

16-20 

21-25 6 

26-30 

31 40 4 
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41 50 3 

51 60 2 

Tù 61 dên hêt 1 

m. co CÁU GIÄI THUÖNG 
1. Giai tuân 
Moi tuân có 01 Giäi tác phâm có tông binh chon cao nhât tuân trên 

TikTok: 2.000.000 dông. (8 tuân) 
2. Giäi chung cuÙe 
- 01 Giäi Nhât: 15.000.000 dông. 
- 01 Giai Nhi: 10.000.000 �ông. 
- 01 Giäi Ba: 5.000.000 �ông. 
02 Giài Khuy¿n khích: 3.000.000 dông. 
Các tác già/nhóm tác già có sån phâm d�t giäi Nhát, Nhi, Ba, Khuy¿n khích 

cça CuÙc thi së dugc nhn b�ng khen cça Ban Châp hành Trung uong Doàn, tiên 
thuong và biêu trung. 

3. Giäi thuong kháe 

-01 Gi£i cho tinh, thành �oàn, �oàn tryc thuÙc có sô lung sån phâm då 

thi nhiÁu nhâ: 5.000.000 �ông 
-01 Giai cho trurong có so lugng sån phàm dy thi nhiÁu nh¥t: 5.000.000 dÓng. 

01 Giäi cho sån phâm có nhièu binh chon nhát trên website: 3.000.000 dòng 
01 Giäi dr �oán tác ph£m d¡t giäi Nh¥t: K¿t thúc vong thi tuàn, cúc tác 

phäm chung khão së dugc d�ng täi trên Facebook Công thong tin Trung uong 

Doàn TNCS Hô Chí Minh d�é moi nguri dyr doán tác phâm së d¡t giäi Nh¥t cça 
cuÙe thi, thông qua hinh thúc binh lun truc tiép duói bài viét, ghi tên tác phâm. 
Sau khi châm vòng chung khão, binh lun nào høp lÇ, sóm nh¥t và �úng vÛi k¿á 
quá cua cuÙc thi së �uge nhn 01 phân thurong tièn mt vå quà cça Ban To chéc 
vói tông tri giá: 5.000.000 �ông. 

IV. CÁC QUY DINH KHÁC 

Ban To chúc có quyên s dyng các sån phâm då thi cho các mye dích 
tuyên truyên hop pháp khác và không ph£i trå thêm b¥t ký chi phí nào. 

Nêu xác dinh video clip �¡t gidi thuöng vi pham Thé le, tùy theo mirc dÙ 
nghiêm trong, Ban Tô chúc së quyêt dËnh thu hôi Giäi thuong và thí sinh phåi chju 
moi trách nhiÇm phát sinh. 

Ban To chúc không chju trách nhiÇm trong truÝng hãp bài då thi cça thi 
sinh bË Tik Tok xóa do vi ph¡m tiêu chuân vê công �ông. 
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- DÑi vÛi các vân �ê khiêu n¡i, BTC có quyên cuôi cùng trong viÇc giäi
quyét các khi¿u n¡i và nguroi dyr thi phái tuân theo quy djnh cuÑi cùng �ó. Néu 
khi¿u nai không có c�n cú hoãc khóng düng quy djnh, BTC Giái së xem xét và có 

the có hinh thúc xù lý �Ñi vói dôi tugng khiêu n¡i. Moi chi phí phát sinh thêm 
trong quá trinh giài quyêt khiêu n¡i do bên khiÃu n¡i chju trách nhiÇm. 

- Trong quá trinh tó chéc CuÙc thi, néu gåp nhïng ván dè phát sinh ngoài 
quy dinh cùa Thë lÇ này, Ban Tô chúe CuÙc thi së xem xét séra dôi, bô sung nÙi 
dung cho phù hop vÛi tinh hinh thuc tien và së thông báo chinh théc trên Website 

cuoc thi. 

BAN TO CHÚC CUOC THI 
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