
 

 

 

 
 

THỂ LỆ CUỘC THI PHIM VIRAL 3 PHÚT 

 

“Cuộc thi  phim viral 3 phút” do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN phối hợp với  

ADC Academy tổ chức, là một trong những hoạt động cộng đồng nhằm hỗ trợ các tổ chức phi 

lợi nhuận địa phương về mặt truyền thông, do Cơ quan Viện trợ Ireland tài trợ.  

Cuộc thi kêu gọi các nhóm/cá nhân có đam mê làm phim và sự quan tâm dành cho hoạt động 

của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương tham gia dự thi và thực hiện các đoạn phim ngắn 

giới thiệu về các các tổ chức phi lợi nhuận địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh. 

1. Đối tượng tham gia 

Tất cả những cá nhân, nhóm làm phim có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí 

Minh, có đam mê làm phim và quan tâm đến hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đều có 

thể đăng ký tham gia cuộc thi 

2. Thời gian diễn ra cuộc thi  

 Ngày 6/7 – 30/7: Các cá nhân, nhóm làm phim thuộc đối tượng tham gia dự thi và mong 

muốn tham gia đăng ký tại http://tinyurl.com/3mviralvideo. Kết quả lựa chọn sẽ được 

thông báo đến người tham gia chậm nhất vào ngày 31/7. 

 Ngày 2/8: Ban tổ chức cuộc thi tiến hành tổ chức bốc thăm để kết nối ngẫu nhiên một cá 

nhân/nhóm làm phim với một tổ chức phi lợi nhuận. 

 Ngày 3/8 – 24/8: Các cá nhân/nhóm làm phim tham gia cuộc thi tiến hành tìm hiểu thông tin 

về tổ chức phi lợi nhuận đối tác, và thực hiện đoạn phim giới thiệu về tổ chức. 

 Ngày 25/8 – 31/8: Các đoạn phim tham dự cuộc thi được chia sẻ trên mạng Youtube để cộng 

đồng bình chọn. Trong lúc đó, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra đoạn phim xuất sắc nhất. 

3. Ban giám khảo 

Những đoạn phim tham gia Cuộc thi  phim viral 3 phút sẽ được đánh giá bởi ban giám khảo gồm 

thầy Paul Smith, Giảng viên trường RMIT, chị Elizabeth Phạm, Giám đốc Tư vấn của Trung tâm Hỗ 

trợ và Phát triển Cộng đồng LIN và chị Nguyễn Thị Linh Thảo, Đồng sáng lập và Giám đốc Marketing 

của ADC Academy. 

4. Tiêu chí chấm giải 

Về nội dung: 

Các đoạn phim dự thi phải giới thiệu được những thông tin khái quát và nổi bật về tổ chức phi lợi 

nhuận mà nhóm làm việc cùng (VD: nguyên nhân thành lập, mục tiêu hoạt động, cách thức vận hành tổ 

chức, những đóng góp của tổ chức trong giải quyết các vấn đề của cộng đồng,...)  

Các đoạn phim phải thể hiện một cách độc đáo, sáng tạo nhưng đảm bảo phản ánh đúng đắn, ngắn 

gọn và rõ ràng về tổ chức phi lợi nhuận được kết nối.  

Về hình thức: 

- Độ dài: Mỗi đoạn phim có độ dài tối đa là 3 phút 

- Ngôn ngữ: Các đoạn phim được gửi về Ban tổ chức cuộc thi cần đảm bảo các yêu cầu về ngôn 

ngữ như sau: 

http://tinyurl.com/3mviralvideo


 

 

 

 
 

 Ngôn ngữ nói là tiếng Việt, kèm theo phụ đề tiếng Anh 

 Ngôn ngữ nói là tiếng Anh, kèm theo phụ đề tiếng Việt 

 Các ngôn ngữ nói khác tiếng Việt và tiếng Anh , kèm theo phụ đề tiếng Việt (hoặc tiếng 

Anh) 

- Các tiêu chuẩn về kỹ thuật khác: 

 Đoạn phim dự thi phải đạt chuẩn HD có độ phân giải ít nhất là 720p 

 Tệp dữ liệu phim có định dạng .mov hoặc .mp4 

5. Giải thưởng 

Các giải thưởng gồm có: 

 Giải nhất do ban giám khảo đánh giá: Giá trị giải thưởng bao gồm 15 triệu đồng và 03 suất 

học bổng 100% cho khoá học Viết kịch bản phim (mỗi suất trị giá 2,4 triệu đồng) tại ADC 

Academy. 

 Giải khán giả bình chọn nhiều nhất: Giá trị giải thưởng bao gồm 5 triệu và 03 suất học bổng 

50% cho Khoá học Viết kịch bản phim (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) tại ADC Academy. 

 Giải bốc thăm may mắn cho các bạn đăng ký tham gia cuộc thi/ tham gia các buổi gặp mặt 

gồm: 01 suất học bổng 100% khoá học Viết kịch bản phim, 02 suất học bổng 50% cho khoá học 

Viết kịch bản phim tại ADC Academy và 6 vé mời đến tham dự sự kiện cộng đồng Rút Ngắn 

Khoảng Cách vào ngày 23/8.  

 

6. Vấn đề tác quyền đối với sản phẩm dự thi 

Thực hiện cam kết về bản quyền hình ảnh giữa ban tổ chức, các cá nhân, nhóm tham gia cuộc thi và 

các tổ chức phi lợi nhuận. Bản cam kết sẽ được gửi đến các thí sinh và tổ chức ngay sau khi có kết quả 

kết nối. 

Tất cả các đoạn phim tham gia vào cuộc thi sẽ được các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng cho mục đích 

truyền thông, trong đó có việc đăng trên trang của tổ chức tại website Phi Lợi Nhuận 

(www.philoinhuan.org) 

 

Đăng ký tại: http://tinyurl.com/3mviralvideo trước 5h chiều ngày 30/7 

 

Thông tin liên hệ:  

Email: 3mviralvideocontest@gmail.com 

Anh Đoàn Ngọc Duy – TNV chuyên môn  

Điện thoại: 0983 880 661 

Chị Lại Hồng Vy - Điều phối viên Truyền thông của LIN 

Điện thoại: 08-3512-0092 

http://www.philoinhuan.org/
http://tinyurl.com/3mviralvideo
mailto:3mviralvideocontest@gmail.com


 

 

 

 
 
 

 

Về trang web Phi Lợi Nhuận (www.philoinhuan.org) 

Phi Lợi Nhuận là cổng thông tin điện tử thúc đẩy sự tương tác hai chiều trong cộng đồng phi lợi nhuận 

bằng cách giúp các tổ chức phi lợi nhuận quảng bá thông tin, hình ảnh của tổ chức, đồng thời tiếp nhận 

các thông tin hỗ trợ, nhận xét từ cộng đồng và ngay sau đó phản hồi các ý kiến, nhận xét đó; cũng như 

việc cho phép các  tình nguyện viên, các nhà tài trợ theo dõi chi tiết các thông tin về sứ mệnh, kế hoạch 

trọng tâm, thành tích, nhu cầu hiện tại, và thông tin liên lạc của tổ chức, đăng ký hỗ rợ tổ chức hay để 

lại các đánh giá, nhận xét tại trang lý lịch của tổ chức đó trên trang web Phi Lợi Nhuận. 

Về Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

Trung tâm Hỗ trợ  Phát triển Cộng đồng LIN là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ của Việt Nam 

được thành lập theo Quyết định số 741/QD-LHH (26/5/2009) và hoạt động theo giấy phép của Hội Liên 

hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam số A-840 (29/6/2009) Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sứ mệnh của LIN là thúc đẩy văn hóa từ thiện và trách nhiệm xã hội bằng cách cung cấp hỗ trợ các tổ 

chức phi lợi nhuận địa phương, tình nguyện viên chuyên môn và những nhà tài trợ cam kết xây dựng 

cộng đồng vững mạnh.  

Mời xem thêm thông tin về LIN tại website: www.linvn.org 

Về ADC Academy 

ADC Academy ( Arts Design Creativity Academy ) ra đời từ với mục đích xây dựng, kết nối cộng đồng 

những nhà thiết kế có trái tim yêu nghề & đam mê mãnh liệt dành cho thiết kế sáng tạo bằng các khoá 

huấn luyện ngắn hạn - dài hạn và các chương trình hỗ trợ đặc biệt nhằm kích hoạt sự sáng tạo. Hiện 

tại, ADC Academy tập trung vào 03 chương trình huấn luyện chuyên sâu trong 24 tháng: Visual Art, 

Graphic Design, Product/ Interior Design. Thông tin chi tiết vui long truy cập: 

Website: www.AdcAcademy.vn 

Facebook: ADC ACADEMY. 
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