
THỂ LỆ  

CUỘC THI ẢNH CHỦ ĐỀ “KHOẢNH KHẮC VNCC” 

MỪNG XUÂN KỶ HỢI – 2019 

 

 

 Nhân dịp chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019, Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng 

Công ty phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề “ Khoảnh khắc VNCC” với các nội 

dung sau:  

 

1. Chủ đề: KHOẢNH KHẮC VNCC 

Mục đích: Nhằm gắn kết cán bộ, người lao động và nâng cao niềm tự hào của mỗi 

cán bộ đôi  với tập thể VNCC. 

Nội dung: Những bức hình, tấm ảnh chụp ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa 

và nhiều cảm xúc của cán bộ, nhân viên VNCC  

2. Đối tượng tham dự: 

- Là cán bộ, nhân viên của đã và đang công tác tại Tổng Công ty VNCC. 

3. Thể loại: 

- Ảnh màu hoặc đen trắng. 

4. Thể lệ cuộc thi: 

- Mỗi tác giả tham gia tối đa 03 tác phẩm (ảnh chụp) 

- Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung chụp và đối tượng chụp. 

- Ảnh dự thi là những sáng tác mới chưa triển lãm, chưa đoạt giải thưởng dưới mọi 

hình thức tổ chức. 

- Ảnh dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các giá trị đạo đức truyền 

thống. 

- Ảnh dự thi có thể sử dụng phầm mềm xử lý ảnh (để cân chỉnh màu sắc và cắt cúp) 

nhưng không chấp nhận kỹ thuật cắt ghép hoặc làm sai lệch giá trị chân thật của 

tác phẩm. 

- Tác giả là chủ sở hữu, và giữ quyền sở hữu bức ảnh. Trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày công bố kết quả, nếu phát hiện ảnh phạm quy, BTC sẽ thu hồi giải thưởng 

(nếu có).  

- Ban tổ được quyền sử dụng những hình ảnh tham dự cuộc thi với mục đích trưng 

bày, quảng bá cuộc thi hoặc sử dụng cho các mục đích truyền thông của Tổng 

Công ty. Khi sử dụng hình ảnh luôn được ghi rõ họ tên tác giả và bản quyền thuộc 

Tổng Công ty. 

 

 

 



5. Nội dung và hình thức tác phẩm dự thi 

5.1 Nội dung tác phẩm dự thi bao gồm: 

- Mã số tác phẩm: do tác giả tự chọn ngẫu nhiên bao gồm 02 chữ cái và 03 con số từ 

0 đến 9, được đăng kí trong phiếu đăng ký nộp kèm bức ảnh dự thi. Không ghi mã 

số trực tiếp trên ảnh dự thi. 

- Ảnh dự thi: Mỗi người đăng kí tham gia tối đa là 03 ảnh là ảnh chụp, lưu file định 

dạng .JPEG, có chiều dài 1 cạnh tối thiểu 1.000px, dung lượng file tối đa 20MB. 

Tên file ảnh ghi theo “Mã số tác phẩm”.  Mỗi người đăng kí tham gia tối đa là 03 

ảnh 

- Lời bình: viết bằng Tiếng Việt, không quá 30 từ. 

- Thuyết minh ảnh (nếu có): viết bằng Tiếng Việt, dài không quá 100 từ. 

- Phiếu Đăng ký dự thi: trong đó khai đầy đủ theo mẫu của Ban Tổ chức định dạng 

Word. Download Phiếu Đăng ký dự thi tại địa chỉ: 

- https://www.facebook.com/were.vncc hoặc tại website www.vncc.vn 

5.2 Hình thức tác phẩm dự thi bao gồm: 

- Toàn bộ nội dung tác phẩm dự thi lưu trong 01 file nén định dạng RAR hoặc ZIP, 

đặt tên theo quy định sau:  

2019_VNCC_TênĐơnvịViếttắt_Mã SốTựChọn5KýTự 

- Ví dụ: 2019_VNCC_VPKT1_X2HTL 

6. Tiêu chí đánh giá tác phẩm 

Ban tổ chức (Vòng tuyển chọn) và cộng đồng facebook (Vòng chung kết) sẽ căn 

cứ vào hình ảnh, lời bình, thuyết minh (nếu có) của tác phẩm, xem xét, đánh giá và 

bình chọn trên những tiêu chí sau: 

- Tính nghệ thuật 

- Ấn tượng, độc đáo 

- Tính hài hước 

- Tính nhận diện (phong cảnh, con người, phong cách gợi nhắc được hình ảnh tiêu 

biểu của VNCC) – Là tiêu chí được đánh giá bổ sung cho tác phẩm.  

7. Thể thức bình chọn 

7.1 Vòng tuyển chọn (từ ngày 8/1/2019 đến 25/1/2019: 

- Ban tổ chức căn cứ vào tiêu chí đánh giá của cuộc thi để chọn ra 20 tác phẩm vào 

vòng chung kết.  

- 20 tác phẩm này sẽ được công bố trên facebook để bình chọn trực tuyến tại địa 

chỉ:  www.facebook.com/were.vncc bắt đầu từ 09 giờ ngày 26/1/2019 

7.2 Vòng chung kết (từ 26/1/2019 đến 10/2/2019): 

- Căn cứ vào tiêu chí bình chọn của cuộc thi, cộng đồng facebook sẽ tham gia bình 

chọn trực tuyến cho các bức ảnh được Ban tổ chức công bố. Mỗi bình chọn hợp lệ 



cho 1 bức ảnh là 01 lượt "thích/like" hoặc "yêu/love" được hiện thị trong mỗi bức 

ảnh tương ứng với 01 điểm bình chọn. 

- Dựa trên kết quả tổng số điểm bình chọn cho mỗi tác phẩm, Ban Tổ chức trao giải 

cho các tác phẩm đạt giải theo thứ tự từ cao xuống thấp. 

- Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải thưởng “Lời bình hay nhất” cho 

Facebook nào có lời bình “ý nghĩa, ấn tượng, hài hước” gửi qua comment trực tiếp 

dưới mỗi bức ảnh trong 20 tác phẩm được công bố trong Vòng chung kết trên 

Facebook www.facebook.com/were.vncc 

- Thời gian bình chọn bắt đầu từ 09 giờ ngày 26/1/2019 đến 17 giờ ngày 10/2/2019 

8. Cơ cấu giải thưởng:  

Tổng 11 giải thưởng, bao gồm: 

+ 01 giải Nhất  

+ 02 giải Nhì  

+ 03 giải Ba  

+ 04 giải Khuyến khích  

+ 01 giải Lời bình hay nhất (được trao cho Facebook nào có lời bình “ý nghĩa, ấn 

tượng, hài hước” cho 1 trong 20 tác phẩm được công bố trong vòng chung kết) 

9. Thời hạn, hình thức và địa điểm nhận tác phẩm dự thi 

9.1  Thời gian nhận tác phẩm dự thi 

Từ 14h00 ngày 08/1/2019 đến hết 17h00 ngày 25/1/2019 

9.2 Hình thức gửi tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi được đính kèm file và gửi bằng email tới địa chỉ: 

thianhvncc.2018@gmail.com 

- Tiêu đề Email: Tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc VNCC” 2019 

10. Lễ trao giải: 

- Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức chính thức tại Hội Xuân Kỷ Hợi 

2019 dự kiến vào ngày 15/2/2019. 

 

P/S: Thông tin chi tiết của cuộc thi xem trên facebook: 

“www.facebook.com/were.vncc” 

 


