
(Vietnamese ver.) CUỘC THI SÁNG TẠO VIDEO: JEOLLANAMDO IN YOUR EYES 

 

Jeollanamdo là một thành phố công nghiệp hiện đại với nhà máy luyện thép POSCO Gwangyang 

và tổ hợp công nghiệp hóa dầu lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời, Jeollanamdo cũng là vùng đất phát 

triển theo hướng thân thiện với môi trường, cung cấp hơn 50% sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chất 

lượng cao cho các bữa ăn của người dân Hàn Quốc. 

Jeollanamdo còn là tỉnh nổi tiếng với 2.165 hòn đảo và vùng biển tươi mát, nơi hội tụ rất nhiều 

phong cảnh đẹp và ẩm thực đặc sắc, đồng thời là cái nôi của nghệ thuật truyền thống như Pansori 

và tranh thủy mặc, nơi đây đã và đang thu hút 50 triệu khách du lịch mỗi năm. 

Với mong muốn quảng bá hình ảnh đẹp của Jeollanamdo đến bạn bè Việt Nam và thúc đẩy giao 

lưu giữa hai nước, Văn phòng đại diện tỉnh Jeollanamdo tại TP.HCM phát động cuộc thi Sáng tạo 

video: Jeollanamdo in your eyes. 

1. THỂ LỆ  

- Chủ đề cuộc thi: Video được sản xuất với chủ đề Jeollanamdo (thiên nhiên và di sản văn hóa, địa 

điểm du lịch, văn hóa ẩm thực, lễ hội, các sản phẩm được sản xuất tại Jeollanamdo)  

- Hình thức video: Video được sản xuất bằng máy ảnh, máy quay phim, điện thoại thông minh, 

v.vv với độ dài : 1 phút 30 giây ~ 4 phút 

- Thời gian dự thi: 01.12.2021 ~ 30.12.2021 

- Đối tượng tham gia:  Mọi công dân Việt Nam (không giới hạn khu vực/ độ tuổi). Giới hạn 1 tác 

phẩm cho một cá nhân hoặc nhóm (tối đa 4 người) 



- Cách thức nộp bài dự thi:  

 Bước 1: Đăng nhập vào link: https://forms.gle/oiA64EzT5riQLRKg9 

 Bước 2: Hoàn thành đơn đăng ký dự thi 

 Bước 3: Add link driver có chứa tệp video dự thi tại ô “Bài dự thi” và chọn “Gửi” 

2. ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI THƯỞNG 

- Các bài dự thi sẽ được đăng tải lên trang Youtube chính thức của Văn phòng đại diện tỉnh 

Jeollanamdo tại TP. HCM và được đánh giá theo các tiêu chí sau: 

 25% lượt view + 25% lượt like trên Youtube chính thức của VPĐD tỉnh Jeollanamdo 

 50% dựa trên chất lượng hình ảnh, tính sáng tạo, tính hoàn chỉnh và nội dung ý nghĩa 

- Kết quả sẽ được thông báo trên Website chính thức của Jeollanamdo: vi.jeonnamasean.com, dự 

kiến vào 25.01.2022 

- Giải thưởng: Tổng cộng 4 giải thưởng lên đến 20.000.000 VND 

 Giải nhất Giải nhì Giải ba 

Số lượng giải 1 1 2 

Tiền thưởng 10.000.000 VND 6.000.000 VND 4.000.000 VND 

3. LƯU Ý 

- Các tài liệu cần nộp (đơn đăng ký, tệp video, v.v.) phải được nộp qua link: 

https://forms.gle/oiA64EzT5riQLRKg9  

- Bài dự thi phải là tác phẩm gốc do người dự thi (cá nhân hoặc nhóm) tự thực hiện. Trường hợp 

tác phẩm của người dự thi được xác nhận là tác phẩm đã đoạt giải thưởng ở một cuộc thi khác 

hoặc được sử dụng với mục đích thương mại sẽ bị tước bỏ giải thưởng và người dự thi phải hoàn 

trả tiền thưởng. 



- Tiêu chí chấm giải chi tiết và quy trình của các tác phẩm dự thi không được tiết lộ, nội dung giải 

thưởng trên có thể được điều chỉnh tùy theo số lượng bài dự thi và cấp độ của tác phẩm. 

- Thời gian nộp hồ sơ, sàng lọc tác phẩm và công bố giải thưởng có thể thay đổi tùy theo tình hình. 

- Trường hợp đăng ký theo nhóm, một đội không có quá 4 người và giải thưởng sẽ được trao cho 

người đại diện. 

- Quyền sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đoạt giải của các tác giả thuộc sở hữu chung của Văn 

phòng đại đại diện Jeollanamdo tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng có thể sử dụng mà 

không cần sự đồng ý của bên còn lại cho các mục đích lợi ích công cộng. 

- Tác phẩm đoạt giải có thể phải nộp bản gốc tùy theo mục đích sử dụng tác phẩm. 

- Nếu tác phẩm đoạt giải bị phát hiện vi phạm bản quyền của bên thứ ba thì giải thưởng đoạt giải 

sẽ bị hủy bỏ và mọi trách nhiệm pháp lý liên quan, bao gồm cả việc trả lại tiền thưởng (bao gồm 

thuế). Nếu tranh chấp phát sinh vì bất kỳ lý do nào khác, cả hai bên sẽ nỗ lực chung để giải quyết 

tranh chấp một cách thân thiện, trong trường hợp không thể giải quyết, vấn đề sẽ được xử lý theo 

quy định của pháp luật Việt Nam.  

 

 

 


