
THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH  VÀ VIDEO CLIP  

“Nơi nào có ý chí – Nơi đó có PTI” 

 

I. Tên gọi cuộc thi:  

Cuộc thi video clip và ảnh “Nơi nào có ý chí – Nơi đó có PTI” 

II. Mục đích cuộc thi: 

- Tạo sân chơi văn hóa, sáng tạo dành cho cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện  

- Ghi lại những hình ảnh ra quân bán bảo hiểm PTI nhất là trong thời điểm dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, tạo khí thế bán hàng cho toàn bộ người lao động 
trên toàn mạng lưới 

- Phát hiện những tập thể, những tấm gương tiêu biểu tích cực ra quân bán bảo 
hiểm PTI tại mỗi đơn vị.  

III. Chủ đề ảnh dự thi 

- Các hoạt động bán hàng bảo hiểm PTI trên toàn mạng lưới 

- Sự thân thiện, tận tình, chuyên nghiệp của Nhân viên Bưu điện khi ra quân bán 
hàng 

- Chia sẻ những cách làm, những kinh nghiệm hay, các sáng kiến, cách làm mới 
góp phần đẩy mạnh hoạt động bán hàng PTI trên toàn mạng lưới. 

- Sự gắn kết, phối hợp giữa các đối tác, khách hàng với nhân viên bưu điện 

IV. Đối tượng tham gia:  

- Cán bộ, công nhân viên và người lao động trong ngành Bưu điện  

- Có địa chỉ tài khoản Facebook (Account) rõ ràng để Ban Tổ Chức (BTC) có thể 
liên lạc với người tham gia để hỏi các vấn đề liên quan đến cuộc thi khi cần thiết. 

- Là thành viên của Trang Facebook: “Gửi cả niềm tin” (đường link: 
https://www.facebook.com/GuiCaNiemTin). Để trở thành thành viên, người tham 
gia ấn nút “Like” của Trang Facebook “Gửi cả niềm tin”.   

V. Thời gian tổ chức:  

- Nhận ảnh và clip dự thi từ 0h ngày 10/06/2021 đến 24h ngày 30/6/2021. 

- Công bố kết quả ngày 10/07/2021 

VII. HÌnh thức tham gia cuộc thi  

Để tham gia cuộc thi này, tác giả làm theo những bước sau: 

- Bước 1: Gửi ảnh hoặc video clip dự thi theo hình thức gửi tin nhắn (inbox) cho 
Fanpage “Gửi cả niềm tin” theo đường link: 
https://www.facebook.com/GuiCaNiemTin. 



- Bước 2: Like bài dự thi đã được BTC post lên Fanpage Gửi cả niềm tin; Share 
bài dự thi về trang Facebook cá nhân của tác giả để ở chế độ công khai 

+ Trong bài dự thi phải gắn Hashtag của cuộc thi: #NoinaocoychiNoidocoPTI 
#VietnamPost #PTI khi gửi bài. 

1. Cách thức tính điểm 

Điểm bài dự thi sẽ được tính như sau: 

+ 1 lượt share: 1 điểm  

+ Tag 3 người bạn vào bài dự thi: 1 điểm 

+ 1 lượt like: 1 điểm 

- Chú ý: Bài dự thi sẽ được tính tổng 30% điểm tương tác của bài dự thi trên 
Fanpage Gửi cả niềm tin và 70% điểm của BTC  

- Thời gian tính điểm sẽ tính từ lúc bài dự thi được đăng lên Fanpage Gửi cả niềm 
tin đến 24h ngày 30/6/2021.  

- Tác giả gửi ảnh gốc về địa chỉ email: truyenthong@vnpost.vn để có chất lượng 
ảnh tốt nhất. 

2. Giải thưởng  

Ban tổ chức sẽ chọn và trao giải cho 20 bài thi ảnh và video clip có số điểm cao 
nhất cuối đợt thi 

Tổng giải thưởng trị giá: 20.000.000đ, mỗi giải 1 triệu đồng 

3. Hình thức trao giải  

- Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người trúng giải trên Fanpage “Gửi cả niềm 
tin”. 

- Người trúng giải ghi rõ thuộc đơn vị BĐT/TP nào, PTI TV sẽ thực hiên trao giải 
cho đơn vị  

VIII. Quy định chung 

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, BTC 
sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng. 

BTC có toàn quyền loại bỏ thí sinh tham gia ra khỏi cuộc thi trên trang Facebook 
Gửi cả niềm tin nếu phát hiện thí sinh đó thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh 
hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi. 

 

 


