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   TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 
THƯ VIỆN 
 

Số: 13-TL/ĐHSPKT-TV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 
THỂ LỆ CUỘC THI 

Giới thiệu sách qua video clip chủ đề “60 năm Sư phạm Kỹ thuật” 

------------------------------- 
 

Ban Tổ chức (sau đây viết tắt là BTC) cuộc thi giới thiệu sách qua video clip chủ đề 

“60 năm Sư phạm Kỹ thuật” quy định như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Giảng viên, CBVC dự thi tại bảng A; 

- Sinh viên, Học viên dự thi tại bảng B. 

- Thành viên BTC và những thành viên trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức 

cuộc thi không được tham gia thi. 

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM DỰ 

1. Nội dung cuộc thi: 

Sản phẩm dự thi là video clip giới thiệu sách giáo trình, sách tham khảo, sách 

chuyên khảo do giảng viên của nhà trường biên soạn và đã được xuất bản từ năm 2012 

đến nay (danh sách tài liệu do BTC công bố).  

2. Hình thức tham dự 

- Thí sinh dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 thành viên 

- Mỗi cá nhân, nhóm thi có thể gửi một hoặc nhiều video dự thi. 

- Mỗi thành viên chỉ được tham gia trong 1 nhóm thi. 

- Có 2 bảng thi: 

Bảng A: dành cho giảng viên, CBVC; 

Bảng B: dành cho sinh viên, học viên toàn trường. 

- Thí sinh trong mỗi bảng thi tự lựa chọn tài liệu từ danh sách của BTC, xây dựng ý 

tưởng, kịch bản, quay và dựng video clip. 

- Ngôn ngữ sử dụng trong video: Tiếng Việt, Tiếng Anh 
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- Video sản phẩm dự thi sẽ được BTC đăng công khai tại fanpage, kênh Youtube 

của Thư viện và được tính điểm bình chọn trước khi được chấm điểm bởi Ban Giám 

khảo. 

- Video tham gia dự thi phải là sản phẩm do các đội thi trực tiếp tham gia sản xuất 

và chưa được đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Video tham gia dự thi được gửi dưới dạng file MP4 và phải được chèn logo sau: 

 

3. Thang điểm và tiêu chí chấm điểm 

3.1. Thang điểm 

- Điểm cho video sản phẩm dự thi là điểm trung bình cộng của hai cột điểm sau: 

+ Điểm được đánh giá bởi Ban Giám khảo, tối đa 100 điểm. 

+ Điểm từ lượt bình chọn online trên Fanpage và kênh Youtube của Thư viện (sau 

khi đã quy đổi), tối đa 100 điểm. 

- Đối với bình chọn online, điểm được tính bằng tổng các điểm bình chọn sau: 

+ Mỗi lượt xem trên kênh Youtube của Thư viện được tính 1 điểm; 

+ Mỗi lượt like video trên kênh Youtube của Thư viện được tính 2 điểm; 

+ Mỗi lượt like hoặc bày tỏ cảm xúc trên Fanpage Thư viện được tính 1 điểm; 

+ Mỗi lượt share video clip hợp lệ được tính 2 điểm. 

Lưu ý: Lượt share hợp lệ phải là lượt share đến từ tài khoản thật và có kèm đầy đủ 

3 hashtag sau: 

#A trong đó “A” là họ tên của thí sinh (nếu thi cá nhân) hoặc tên đội thi (nếu thi 

theo nhóm) 

#60namSPKT 

#giaotrinhtinhgon 

- Cách quy đổi điểm như sau: Các cá nhân/đội thi có tổng điểm bình chọn online 

từ cao đến thấp sẽ lần lượt được tính 100 điểm, 95 điểm, 90 điểm, 85 điểm, 80 điểm,… 

3.2. Tiêu chí chấm điểm  

- Nội dung video cần đảm bảo các thành phần:  
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+ Thông tin cơ bản của giáo trình: tên giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, thời gian 

xuất bản; 

+ Tên môn học, ngành học (chương trình đào tạo) được phục vụ trực tiếp; 

+ Giới thiệu chuẩn đầu ra và các năng lực thực hiện sau khi đọc giáo trình; 

+ Giới thiệu tóm tắt nội dung của giáo trình; 

+ Giới thiệu phương thức tiếp cận giáo trình, link tải tài liệu từ Thư viện số Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (theo dạng QR code); 

+ Các thông tin của thí sinh, tên cuộc thi, logo cuộc thi, thông tin website Thư viện, 

website Thư viện số,… 

- Hình thức dàn dựng video bắt mắt và lôi cuốn người xem; 

- Nội dung tài liệu mới và được cập nhật; 

- Những hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong video nếu không phải do tác giả 

sáng tác thì phải có trích dẫn nguồn rõ ràng. Nếu tác phẩm dự thi sử dụng các âm 

thanh, hình ảnh, video có bản quyền mà không trích dẫn nguồn sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 

- Thời lượng video không quá 7 phút, dung lượng không quá 200MB/video. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng: 

- Mỗi bảng thi sẽ có: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. 

- Số lượng giải thưởng có thể thay đổi căn cứ trên số lượng sản phẩm dự thi thực 

tế ở mỗi bảng do Ban Tổ chức quyết định. 

- Ngoài ra, BTC sẽ trao 1 giải “Video clip được yêu thích nhất” ở mỗi bảng dành 

video clip nhận được nhiều điểm bình chọn nhất. 

2. Hình thức khen thưởng và giá trị giải thưởng: 

- Hình thức khen thưởng: Giấy khen của BTC và tiền mặt theo giá trị giải thưởng 

- Giá trị giải thưởng: 

+ Giải Nhất: 1,500,000 đồng/giải/bảng; 

+ Giải Nhì: 1,000,000 đồng/giải/bảng; 

+ Giải Ba: 800,000 đồng/giải/bảng; 

+ Giải Khuyến khích: 500,000 đồng/giải/bảng; 

+ Giải “Video được yêu thích nhất”: 500,000 đồng/giải/bảng. 
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IV. THỂ THỨC TIẾN HÀNH 

1. Cách thức đăng ký: người dự thi đăng ký dự thi tại link: 

https://forms.gle/8PzBYNzukNMzf4GN9 

2. Các giai đoạn của cuộc thi: 

2.1. Giai đoạn 1: Đăng ký dự thi và lựa chọn tài liệu 

- Các đội thi tiến hành đăng ký và lựa chọn tài liệu (từ danh mục sách đã 

xuất bản do BTC công bố) mà đội thi sẽ tiến hành làm video về cho Ban tổ chức 

theo link đăng ký ở mục IV.1; 

- Thời gian đăng ký và lựa chọn tài liệu: từ ngày phát động cuộc thi đến hết 

ngày 31/01/2023. 

- Các đội thi ở bảng B không chọn tài liệu trùng nhau. Nếu có nhiều đội lựa 

chọn cùng 1 tên tài liệu tại bảng B, BTC sẽ ưu tiên cho những đội lựa chọn trước. 

Các đội lựa chọn trùng sẽ được lựa chọn lại tên tài liệu khác. 

2.2. Giai đoạn 2: Thực hiện video và nộp video về cho BTC 

Các đội tiến hành thực hiện video sau khi nhận email xác nhận của BTC về tính 

hợp lệ của tài liệu đăng ký dự thi. 

Các đội thi nộp video thành phẩm về cho BTC trước ngày 10/03/2023.  

Lưu ý: BTC chỉ nhận các tác phẩm dự thi đã đăng ký với BTC ở giai đoạn 1. 

2.3. Giai đoạn 3: Bình chọn và chấm điểm 

Thời gian bình chọn: từ ngày BTC công bố các tác phẩm dự thi lên Fanpage và 

kênh Youtube của Thư viện đến hết ngày 10/04/2023; 

Ban Giám khảo hoàn tất chấm điểm: trước ngày 15/04/2023. 

2.4. Giai đoạn 4: Tổng kết và trao giải 

Tổng kết và trao giải cuộc thi tại Buổi tọa đàm “Sách – Người bạn đồng hành”, 

được tổ chức vào ngày 20/04/2023 tại Phòng Đọc Thư viện Khu A. 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Quyền và trách nhiệm của Ban Tổ chức 

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích 

quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến học khác. 
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- Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo, nhắc nhở những mốc thời gian của cuộc 

thi và kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dự thi những thông tin liên quan đến 

cuộc thi. 

2. Quyền và trách nhiệm của người dự thi 

- Người dự thi có quyền lựa chọn tài liệu để tham gia cuộc thi và các phần mềm 

liên quan để hoàn thành sản phẩm dự thi. 

- Người dự thi phải tự chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và 

tranh chấp về bản quyền tác phẩm dự thi. 

- Chấp hành sự phân công của Ban Tổ chức về nội dung, hình thức và các mốc thời 

gian được ban hành trong thể lệ này. 

3. Hiệu lực 

Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, 

Ban tổ chức có thể hiệu chỉnh thể lệ để phù hợp với cuộc thi. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 
 

 
 

ThS. Vũ Trọng Luật 
 

      


