BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác video clip “Tinh hoa Việt Nam”
dành cho học sinh, sinh viên
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 406-KH/TWĐTN-TNTH ngày 30/7/2021 của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn)
-------I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
1. Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên Việt Nam hoặc nhóm học sinh,
sinh viên Việt Nam (01 nhóm không quá 05 người) đang học tập tại các trường
THPT, TTGDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đại học, trường
đại học, học viện, cao đẳng ở trong và ngoài nước.
2. Nội dung: Giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Thời gian tổ chức:
- Khởi động cuộc thi: Ngày 5/8/2021 (Thứ Năm).
- Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 16/8 đến hết ngày 10/10/2021 (8 tuần).
- Vòng công chiếu: Từ ngày 23/8 đến hết ngày 17/10/2021 (8 tuần).
- Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến cuối tháng 10/2021.
2. Yêu cầu về tác phẩm dự thi:
- Một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể thực hiện nhiều clip TikTok với nội
dung khác nhau gửi tham gia Cuộc thi.
- Clip TikTok phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tác phẩm dự thi có thể tự quay hoặc biên tập, dựng phim từ hình ảnh,
video clip có sẵn (hình ảnh, video clip phải có nguồn gốc rõ ràng; nếu sử dụng
của tác giả khác phải có sự đồng ý của tác giả đó).
+ Hình ảnh, nội dung câu chữ phải phù hợp với chủ đề cuộc thi, không
được trái thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; không tuyên truyền mê tín dị
đoan, không mô tả các nghi lễ, các tôn giáo chưa được pháp luật công nhận;
+ Clip không vi phạm bản quyền, không vi phạm pháp luật Việt Nam, chưa
từng tham gia dự thi Cuộc thi khác; có thể sử dụng các tư liệu lịch sử có nguồn
gốc minh bạch, chính xác.
+ Có tiêu đề song ngữ Anh – Việt.
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+ Mỗi tác phẩm phải kèm theo lời bình (Khuyến khích cộng điểm nếu có
lời bình bằng Tiếng Anh có phụ đề Tiếng Việt hoặc lời bình bằng Tiếng Việt có
phụ đề Tiếng Anh).
+ Clip không được đặt watermark (không được ghi ký hiệu đè lên hình ảnh),
không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, doanh nghiệp với mục
đích quảng bá thương hiệu;
+ Tác giả/nhóm tác giả phải lưu giữ file gốc để đối chiếu trong trường hợp
được vào xét trao giải.
3. Hình thức dự thi:
3.1. Vòng công chiếu
- Tác giả/nhóm tác giả truy cập website Cuộc thi tại địa chỉ
www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn, chọn mục “gửi bài thi” và làm theo các
bước được hướng dẫn tại Website. Thời gian nhận sản phẩm dự thi trong 8 tuần
từ ngày 16/8 đến ngày 10/10/2021.
- Hằng tuần (từ 23/8/2021 đến ngày 17/10/2021), Ban Giám khảo Cuộc
thi sẽ tiến hành thẩm định, đăng tải các clip TikTok hợp lệ lên TikTok Tinh
Hoa Việt Nam để tham gia vòng công chiếu.
- Các sản phẩm hợp lệ được tham gia vòng công chiếu sẽ có 1 tuần để bình
chọn online trên nền tảng TikTok Tinh Hoa Việt Nam. Mỗi tuần, 01 clip TikTok
có tổng điểm bình chọn online cao nhất sẽ được trao giải tuần (cách chấm điểm
được quy định cụ thể tại mục 4.1).
3.2. Vòng Chung khảo
- Sau 08 tuần diễn ra vòng công chiếu, các clip TikTok được lựa chọn để
bình chọn ở vòng công chiếu sẽ tham gia vòng chung khảo.
- Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ tiếp tục được bình chọn trên
Website: www.tinhhoavietnam.doanthanhnien.vn bằng cách click “bình chọn
(vote)” vào dưới mỗi clip. Mỗi người chỉ được bình chọn 01 lần cho 01 sản phẩm
dự thi.
- Căn cứ kết quả bình chọn và đánh giá tổng thể chất lượng các video, clip
(theo tỷ lệ điểm bình chọn chiếm 30%; điểm Ban Giám khảo chiếm 70% tổng số
điểm), Ban Giám khảo sẽ quyết định các sản phẩm trao giải thưởng Cuộc thi (cách
chấm điểm được quy định cụ thể tại mục 4.2).
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hành công bố kết quả, trao giải Cuộc thi dự
kiến vào tháng 10/2021.
- Các Clip lọt vào vòng chung khảo sẽ được Ban tổ chức sử dụng và biên
soạn để xây dựng thành một sản phẩm tuyên truyền cho Đề án hỗ trợ thông tin,
tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021.
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4. Cách tính điểm sản phẩm dự thi
4.1. Vòng công chiếu
- Điểm bình chọn là căn cứ để trao giải tuần, điểm bình chọn được tính theo
số like và share của tác phẩm trên TikTok.
- Quy định: 1 bình chọn yêu thích (like) tương đương 1 điểm; 1 chia sẻ
(share) tương đương 2 điểm trên nền tảng TikTok.
Tổng điểm bình chọn = Số yêu thích (Like) x 1 + Số chia sẻ (Share) x 2
+ Thứ hạng các tác phẩm được tính theo tổng điểm bình chọn từ cao xuống thấp.
+ Tất cả bài chia sẻ tác phẩm dự thi từ TikTok Tinh Hoa Việt Nam phải
gắn hashtag #tinhhoavietnamtwd mới được tính hợp lệ.
4.2. Vòng Chung khảo
- Điểm số của mỗi bài dự thi được tính theo công thức:
Tổng điểm = Điểm bình chọn x 30% + Điểm Ban Giám khảo x 70%
- Điểm do Ban giám khảo (thang điểm 10) chấm dựa trên các tiêu chí:
+ Nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi (2 điểm).
+ Sự sáng tạo trong nội dung kịch bản và hình thức thế hiện (3 điểm).
+ Hình ảnh đẹp, âm thanh hay, phù hợp với nội dung (3 điểm).
+ Các ưu tiên khác (lời bình, phụ đề, số lượng diễn viên, thông điệp…) (2 điểm).
- Điểm bình chọn (thang điểm 10) được quy đổi từ thứ hạng bình chọn trên
Website cuộc thi:
+ Quy định: 1 bình chọn hợp lệ tương đương 1 điểm.
Tổng điểm bình chọn = Số bình chọn x 1
+ Thứ hạng bình chọn các tác phẩm được tính theo tổng điểm bình chọn từ
cao xuống thấp.
Từ thứ hạng các sản phẩm dự thi quy đổi sang số điểm như sau:
Xếp hạng bình chọn

Điểm quy đổi

1-5

10

6 - 10

9

11 - 15

8

16 - 20

7

21 - 25

6

26 - 30

5

31 - 40

4
3

41 - 50

3

51 - 60

2

Từ 61 đến hết
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III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải tuần
- Mỗi tuần có 01 Giải tác phẩm có tổng bình chọn cao nhất tuần trên
TikTok: 2.000.000 đồng. (8 tuần)
2. Giải chung cuộc
- 01 Giải Nhất: 15.000.000 đồng.
- 01 Giải Nhì: 10.000.000 đồng.
- 01 Giải Ba: 5.000.000 đồng.
- 02 Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng.
Các tác giả/nhóm tác giả có sản phẩm đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích
của Cuộc thi sẽ được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tiền
thưởng và biểu trưng.
3. Giải thưởng khác
- 01 Giải cho tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có số lượng sản phẩm dự
thi nhiều nhất: 5.000.000 đồng
- 01 Giải cho trường có số lượng sản phẩm dự thi nhiều nhất: 5.000.000 đồng.
- 01 Giải cho sản phẩm có nhiều bình chọn nhất trên website: 3.000.000 đồng.
- 01 Giải dự đoán tác phẩm đạt giải Nhất: Kết thúc vòng thi tuần, các tác
phẩm chung khảo sẽ được đăng tải trên Facebook Cổng thông tin Trung ương
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để mọi người dự đoán tác phẩm sẽ đạt giải Nhất của
cuộc thi, thông qua hình thức bình luận trực tiếp dưới bài viết, ghi tên tác phẩm.
Sau khi chấm vòng chung khảo, bình luận nào hợp lệ, sớm nhất và đúng với kết
quả của cuộc thi sẽ được nhận 01 phần thưởng tiền mặt và quà của Ban Tổ chức
với tổng trị giá: 5.000.000 đồng.
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các sản phẩm dự thi cho các mục đích
tuyên truyền hợp pháp khác và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.
- Nếu xác định video clip đạt giải thưởng vi phạm Thể lệ, tùy theo mức độ
nghiêm trọng, Ban Tổ chức sẽ quyết định thu hồi Giải thưởng và thí sinh phải chịu
mọi trách nhiệm phát sinh.
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp bài dự thi của thí
sinh bị Tik Tok xóa do vi phạm tiêu chuẩn về cộng đồng.
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- Đối với các vấn đề khiếu nại, BTC có quyền cuối cùng trong việc giải
quyết các khiếu nại và người dự thi phải tuân theo quy định cuối cùng đó. Nếu
khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, BTC Giải sẽ xem xét và có
thể có hình thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại. Mọi chi phí phát sinh thêm
trong quá trình giải quyết khiếu nại do bên khiếu nại chịu trách nhiệm.
- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài
quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung nội
dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và sẽ thông báo chính thức trên Website
cuộc thi.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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