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Thể lệ cuộc thi Ảnh-Video  

“Dưới bóng cờ Tổ quốc” 

 

 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo 

VnExpress tổ chức cuộc thi ảnh-video Dưới bóng cờ Tổ quốc nhằm khơi dậy 

tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. 

 Tác phẩm dự thi gồm 2 thể loại: Ảnh và Video. 

 Thời gian nhận tác phẩm: từ 10/8 đến 12h00 ngày 28/9/2015. 

1. Người dự thi 

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước. 

Người nước ngoài đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam. 

Công dân dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người 

giám hộ. 

2. Nội dung  

 Ảnh: Người dự thi có thể gửi ảnh đơn (một ảnh) và ảnh bộ (từ 4 đến 6 

ảnh, các bức ảnh phải tạo thành một câu chuyện) có chú thích đi kèm. Không 

chấp nhận bộ ảnh là những ảnh đơn lẻ không liên quan.  

 Định dạng ảnh .jpeg  hay .jpg. Kích thước: chiều rộng tối thiểu 1.600 

pixel (đối với ảnh ngang), chiều dài tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh đứng). 

Dung lượng file tối thiểu là 1 MB, tối đa là 20 MB. 

 Video: Độ dài không quá 1 phút 20 giây, kèm chú thích, tiêu đề phản ánh 

nội dung tác phẩm. 

3. Quy cách ảnh/video 

 Ảnh/video dự thi phải là tác phẩm của người đăng ký dự thi, không bị 

tranh chấp tác quyền, thương hiệu, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền sở 

hữu trí tuệ. Ban tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra ảnh gốc trong trường hợp có 

khiếu nại về bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sở hữu ảnh được đăng. 

 Ảnh có thể qua chỉnh sửa nhỏ như cắt, chỉnh sáng, màu, độ tương phản… 

mà không làm thay đổi nội dung cơ bản. 
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 Ảnh/video hợp lệ là tác phẩm ghi lại khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa tại nơi 

diễn ra hoạt động hát Quốc ca, chào cờ Tổ quốc hoặc một hoạt động có ý nghĩa 

thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước dưới cờ Tổ quốc ở trong 

và ngoài nước. Khuyến khích hình thức thể hiện sáng tạo, ấn tượng, xúc động. 

Không chấp nhận: 

 Tác phẩm đã được dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc 

tham gia cuộc thi khác của VnExpress và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh. 

 Tác phẩm không phù hợp thuần phong mỹ tục. 

 Tác phẩm đã được đóng dấu bản quyền (watermark). 

c. Đánh giá tác phẩm 

 Tác phẩm được chấm dựa trên các tiêu chí: 

 - Tính sáng tạo. 

 - Nội dung về lòng yêu nước, tự hào dân tộc. 

 Ảnh sẽ qua các vòng Sơ loại và Chung kết. 

 Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng. 

3. Giải thưởng: 

Giải thưởng Ảnh Video 

Giải nhất  

(2 giải nhất:1 giải cho 

thể loại ảnh, 1 giải cho 

thể loại video) 

- Phần thưởng trị giá 15 

triệu đồng 

- Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn 

- Ưu tiên xét chọn tham 

gia Hành trình Vì biển 

đảo quê hương năm 2016 

- Phần thưởng trị giá 15 

triệu đồng 

- Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn 

- Ưu tiên xét chọn tham 

gia Hành trình Vì biển 

đảo quê hương năm 2016 

Giải nhì 

(2 giải nhì: 1 giải cho thể 

loại ảnh, 1 giải cho thể 

loại video) 

- Phần thưởng trị giá 10 

triệu đồng 

- Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn 

- Ưu tiên xét chọn tham 

gia Hành trình Vì biển 

- Phần thưởng trị giá 10 

triệu đồng 

- Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn 

- Ưu tiên xét chọn tham 

gia Hành trình Vì biển 
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đảo quê hương năm 2016 đảo quê hương năm 2016 

Giải ba 

(3 giải ba: 2 giải thể loại 

ảnh, 1 giải cho thể loại 

video) 

- Phần thưởng trị giá 5 

triệu đồng 

- Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn 

- Ưu tiên xét chọn tham 

gia Hành trình Vì biển 

đảo quê hương năm 2016 

- Phần thưởng trị giá 5 

triệu đồng 

- Bằng khen của Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đoàn 

- Ưu tiên xét chọn tham 

gia Hành trình Vì biển 

đảo quê hương năm 2016 

6 giải tuần  

(chấm chung 2 thể loại) 

 

- Phần thưởng trị giá 1 

triệu đồng. 

- Phần thưởng trị giá: 1 

triệu đồng. 

6 giải bình luận được 

bình chọn nhiều nhất cho 

độc giả 

 

- Phần thưởng trị giá 1 

triệu đồng. 

- Phần thưởng trị giá: 1 

triệu đồng. 

 

4. Quy định với người trúng giải 

 Tác phẩm được xét vào vòng chung kết trong vòng 10 ngày phải ký và 

gửi lại ban tổ chức những giấy tờ sau: 

- Bản khai thông tin ảnh, video. 

- Bản xác nhận bản quyền ảnh. Đồng thời, cho phép Ban tổ chức sử dụng 

các tác phẩm dự thi của mình trên các phương tiện truyền thông, triển lãm 

để quảng bá cho cuộc thi (có kèm tên tác giả, tên ảnh, chú thích) mà 

không phải trả phí. 

 Quá hạn cho phép mà Ban tổ chức chưa nhận được trả lời của tác giả về 

việc thông báo giải thưởng hoặc không thể gửi thông báo cho tác giả bằng điện 

thoại hoặc email. Giải thưởng sẽ được dành cho tác phẩm xứng đáng tiếp theo. 

 Người đoạt giải không được chuyển nhượng giải thưởng cho người khác. 

Nếu giải thưởng (hoặc một phần giải thưởng) không thực hiện được, Ban tổ 

chức có quyền chuyển thành tiền mặt tương ứng.  

5. Quyền sử dụng ảnh 

 Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi cho mục đích quảng 

bá cuộc thi, hình ảnh quốc gia, Đoàn thanh niên, triển lãm quốc tế với sự đồng ý 

của tác giả và không cần thêm bất kỳ chi phí nào. 
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 Việc trưng bày, lựa chọn các tác phẩm dự thi đăng trên các phương tiện 

thông tin, ấn phẩm, triển lãm không đồng nghĩa với việc những tác phẩm đó sẽ 

đoạt giải. 

6. Hạn chế trách nhiệm 

 Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi tác phẩm gửi tới chương trình bị 

hỏng, biến dạng hay thay đổi chất lượng cho đường truyền hoặc sự cố mạng 

Internet. 

 Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì 

lý do bất khả kháng. 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 


