
THỂ LỆ  
Cuộc thi sáng tác video clip tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng,  

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
 (ban hành kèm theo Kế hoạch số 87-KH/ĐUK, ngày 15/3/2022 

của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) 
----- 

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Hình thức: Thể loại video clip (có thể quay bằng điện thoại di động, máy 
chụp ảnh, máy quay phim, flycam hoặc được dàn dựng dựa trên các hình ảnh hoạt 
động thực tế tại cơ sở…). 

2. Nội dung thi: Sáng tác video clip phản ánh về các nội dung sau: 

- Giới thiệu cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc 
triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp. 

- Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những việc làm tốt, hành động đẹp 
của tập thể, cá nhân trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp. 

- Ghi lại các hoạt động của tập thể, của cá nhân trong quá trình tham gia thực 
hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong 
trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. 

(Phụ lục nội dung tiêu chí để xác định tập thể, cá nhân là điển hình tiêu biểu khi 
thực hiện video clip kèm theo Kế hoạch số 87-KH/BTGTU, ngày 15/3/2022 của 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối). 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Tập thể và cá nhân ở các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể trực thuộc Đảng 
ủy Khối (Riêng thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi và cán bộ, công 
chức Cơ quan Đảng ủy Khối không được tham gia).  

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI 

- Video clip phải có tiêu đề, tác giả cụ thể, lời bình, hình ảnh chân thực, sắc 
nét mang tính sáng tạo; nội dung phản ánh là những hình ảnh, câu chuyện thực tế, 
không chấp nhận câu chuyện hư cấu. Mỗi tập thể, cá nhân được tham gia dự thi tối 
đa 03 tác phẩm (nhưng chỉ trao giải cho 1 video clip đạt điểm cao nhất). Khuyến 
khích mỗi chi, đảng bộ cơ sở có ít nhất 01 tác phẩm tham gia dự thi. 

- Các video clip tham gia dự thi phải được sự thống nhất của cấp ủy, lãnh 
đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và được sự đồng ý của tập thể, cá nhân là 
gương điển hình tiêu biểu. 
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- Các hình ảnh được thể hiện trong video clip là những hoạt động diễn ra từ 
năm 2021 trở lại đây; tác phẩm dự thi là những tác phẩm chưa được phổ biến, chưa 
tham gia cuộc thi nào khác.   

- Mỗi video clip có thời lượng tối thiểu là 03 phút, tối đa là 10 phút. 

- Video clip có tỷ lệ khung hình 16:9; có độ phân giải tối thiểu từ HD (1024 
x 720 pixcels) và chất lượng âm thanh 128Kbps trở lên, phần âm nhạc không vi 
phạm bản quyền; được lưu bằng định dạng phổ biến avi, mpg, mp4. Video clip 
không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, doanh nghiệp với mục 
đích quảng bá thương hiệu. 

IV. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ 

- Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo các video clip do các cấp ủy cơ sở gửi dự 

thi để lựa chọn các bài dự thi đạt yêu cầu, lần lượt đăng tải lên trang fanpage 

“Đảng ủy Khối Bình Thuận”. 

- Sau phần chấm sơ khảo, Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm chung khảo và 

công bố các giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ 

cao xuống thấp (gồm các tiêu chí về: nội dung, lời bình và chất lượng video clip). 

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 01 tác phẩm được like và share nhiều nhất 
trên trang fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” để trao giải tác phẩm được yêu 
thích nhất. Mỗi lượt like được tính 01 điểm, mỗi lượt share được tính 02 điểm. 
Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của 
mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành 
vi gian lận trong việc like, share đều không được tính trong kết quả chính thức. 

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI  

1. Thời gian phát động và nhận bài dự thi: Từ ngày 15/3 đến hết ngày 
30/7/2022. 

2. Thời gian đăng tải video clip dự thi và bình chọn trên trang fanpage “Đảng 

ủy Khối Bình Thuận”: Bắt đầu từ ngày 15/8/2022 đến 15h00 ngày 15/9/2022. 

3. Thời gian công bố kết quả và trao giải: Dự kiến trong tháng 10/2022. 

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập hợp video clip của các tập thể, cá nhân 
tham gia dự thi gửi về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối, bao gồm: file 
video clip và file word nội dung thuyết minh của tác phẩm qua địa chỉ email: 
tgdvduk@gmail.com (bài dự thi ghi rõ tên tác giả; tên chi, đảng bộ cơ sở; địa 
chỉ, số điện thoại liên lạc). 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho tập 

thể, cá nhân đạt giải, cụ thể như sau: 
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1. Giải thưởng do Ban Giám khảo chấm 

- 01 giải nhất:   3.000.000 đồng;  

- 02 giải nhì:   2.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải ba:    1.500.000 đồng/giải; 

- 05 giải khuyến khích:  1.000.000 đồng/giải. 

2. Giải thưởng do khán giả bình chọn: 01 giải dành cho video clip có số 
lượng người yêu thích (like, share) nhiều nhất trên trang fanpage “Đảng ủy Khối 
Bình Thuận”: 2.000.000 đồng. 

(Tùy vào chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều 
chỉnh cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp). 

VII. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 
TÁC GIẢ THAM GIA CUỘC THI 

1. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi 

- Cuộc thi không nhằm mục đích kinh doanh; Đảng ủy Khối có quyền sử dụng 
tác phẩm, tên tuổi của người dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân 
vận khéo” mà không phải trả chi phí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả. 

 - Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, Đảng ủy Khối không chịu trách 
nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan. Tác phẩm đạt giải 
nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Đảng 
ủy Khối sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy khen, đồng thời phải chịu trách nhiệm 
theo quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của tác giả 

- Thực hiện đúng Thể lệ Cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia thi coi 
như chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ này. 

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của 
pháp luật. 

VIII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan đến Cuộc thi và kết quả dự thi, các cá nhân, 
tập thể phản ánh trực tiếp với Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem 
xét, giải quyết trước khi công bố kết quả chung cuộc.  

Trong quá trình tổ chức, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của 

Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình 

thực tiễn và sẽ thông báo bằng văn bản chính thức./. 


