
NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ

CUỘC THI ẢNH 20/10: “BẠN VẪN ĐẸP KHI ĐEO KHẨU TRANG”

I. MỤC ĐÍCH-Ý NGHĨA CUỘC THI

Nhân dịp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021, MOVI tổ chức cuộc thi ảnh mang

tên: “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang” với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh bổ ích,

nhằm tôn vinh và ca ngợi nét đẹp Người phụ nữ Việt Nam nói chung và toàn thể CBCNV Nữ

với nét đẹp lao động mùa COVID nói riêng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng tham gia:

CBCNV Nữ đang làm việc tại các nhà máy tại Việt Nam

- Nhà máy có triển khai CTPL MOVI

- Nhà máy chưa triển khai CTPL MOVI

2. Thời gian chương trình:

- Thời gian tham dự: từ 20-26/10/2021

- Thời gian công bố: từ 27-29/10/2021

3. Hình thức tham gia:

- Tham gia dự thi trực tuyến với bài thi cá nhân

4. Nội dung và thể lệ:

Mỗi thí sinh tham gia Cuộc thi ảnh 20/10: “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang” qua 2 bước

đăng ký như sau:

- Bước 1: Truy cập theo đường dẫn https://www.movi.vn/vi/2010 để đăng ký tham gia dự

thi. Điền đầy đủ thông tin bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Mã số nhân viên, Nhà máy

nơi làm việc, CMND/CCCD (Không bắt buộc)

- Bước 2: Đăng hình ảnh cá nhân “trước” và “sau” khi đeo khẩu trang vào group Cộng

đồng thành viên CTPL MOVI https://bit.ly/ThanhvienCTPLMOVI theo cú pháp:

Bài dự thi “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”

[Họ và tên_Mã số nhân viên_Nơi làm việc]

Thông điệp mong muốn truyền tải qua bài dự thi (tối đa không quá 200 từ) kèm

theo hashtag sau:

#MOVI #banvandepkhideokhautrang #20-10 #netdepthoiCovid

https://www.movi.vn/vi/2021


Tổng điểm bài dự thi= Điểm BGK+ Điểm bình chọn

Ví dụ
Bài dự thi “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”

[Nguyễn Thị A_1234_Freetrend A]

Phụ nữ chúng ta luôn đẹp và rạng ngời dù

trong bất kì hoàn cảnh nào.

#MOVI

#banvandepkhideokhautrang

#20-10

#netdepthoiCovid

5. Cách tính điểm

 50% điểm từ Ban giám khảo: qua hình ảnh và nội dung bài dự thi

- Tổng điểm tối đa là 50 điểm

- Tiêu chí chấm điểm:

O Hình ảnh: Thể hiện đúng chủ đề “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”, hình ảnh “trước”

và “sau” của thí sinh.

O Bố cục sắp xếp: hài hòa, hợp lý, sáng tạo

O Nội dung: phù hợp với hình ảnh, thông điệp truyền tải gây ấn tượng, có ý nghĩa.

 50% điểm từ bình chọn Cộng đồng: qua lượt tương tác và share bài viết trên group
Cộng đồng thành viên CTPL MOVI.

- Tổng điểm tối đa là 50 điểm

- 1 lượt tương tác vào bài viết được tính là 1 phiếu bình chọn.

- 1 lượt share bài viết được tính là 3 phiếu bình chọn.

- Bài dự thi có tổng số phiếu bình chọn cao nhất được quy đổi thành 50 điểm. Các bài thi

có phiếu bình chọn thấp hơn sẽ quy đổi thành số điểm tương ứng.

Ví dụ: Bài dự thi có số phiếu bình chọn cao nhất là 1000 phiếu sẽ được quy đổi số điểm tối

đa là 50 điểm. Bài dự thi có số phiếu bình chọn cao thứ hai là 950 phiếu sẽ được số điểm là:

950 x 50 : 1000 = 47,5 điểm. Các bài dự thi khác sẽ được quy theo số điểm tương tự.



6. Một số lưu ý:

- Lượt like, share được tính là hợp lệ khi thực hiện trên bài tham gia dự thi trong Group

Cộng đồng thành viên CTPL MOVI, không tính trên lượt tương tác của bài đăng hoặc

share cá nhân.

- Mỗi tài khoản facebook chỉ được share bài viết 1 lần và để chế độ công khai

- Cổng dự thi sẽ đóng vào lúc 0H00 ngày: 27/10/2021

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 1 bài thi duy nhất

- Hình ảnh là chính chủ, của thí sinh tham gia dự thi, không sao chép hoặc lấy hình ảnh

không rõ nguồn gốc, trường hợp BTC phát hiện bài dự thi không phải của thí sinh, BTC sẽ

loại bài thi dưới mọi hình thức.

- Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi hoàn thành 2 bước đăng kí và cung cấp đầy đủ các thông tin

được BTC yêu cầu.

- MOVI từ chối và loại trực tiếp các bài dự thi vi phạm quy chuẩn cộng đồng.

- Mọi hiện tượng Hack like, gian lận hoặc sử dụng tài khoản ảo sẽ bị BTC loại khỏi cuộc

thi.

- Mọi thông tin liên quan hoặc thắc mắc về cuộc thi, vui lòng liên hệ BTC để được hỗ trợ

qua mail:marketingteam@movi.vn

7. Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng Quà tặng Số lượng Trị giá

Quán quân ảnh 1 Máy giặt Toshiba 9Kg
+ 1 Voucher 500K

1 5.000.000

Á quân 1 1 Tủ lạnh Samsung Inverter 208L

+ 1 Voucher 500K

1 2.800.000

Á quân 2 1 Tủ nhựa Quy Phúc + 1 Voucher 500K 1 1.700.000

Khuyến khích 1 Nồi cơm điện + 1 Voucher 200K 5 500.000

mailto:marketingteam@movi.vn


III. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Điều khoản liên quan đến thông tin khách hàng

- Thông tin thí sinh cung cấp phải chính xác với thông tin đang làm việc tại nhà máy để

BTC căn cứ thông tin trao thưởng.

- Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin mình bị giả mạo hoặc người lạ dùng

thông tin mình tham gia với mục đích xấu khác, vui lòng liên hệ đến Tổng đài chăm sóc

khách hàng của MOVI: 18006669 (miễn phí) để được hỗ trợ nhanh chóng.

2. Điều khoản liên quan đến giải thưởng

- Quà tặng, voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

- Voucher chỉ sử dụng cho thành viên MOVI khi mua sắm sản phẩm vật lý từ 3 triệu trở lên.

- Thí sinh đạt giải sẽ được BTC liên hệ và gửi SMS qua tin nhắn.

- Trong vòng 30 ngày nếu BTC không liên lạc được hoặc người tham gia không đáp ứng đủ

các yêu cầu trao thưởng BTC sẽ tiến hành hủy kết quả

- Giải thưởng sẽ được trao đến trung tâm MOVI gần nhất (chi phí vận chuyển về nhà người

chơi tự túc) ngay sau khi chương trình kết thúc.

- Danh sách trúng thưởng sẽ được MOVI công bố trên Group Cộng đồng thành viên CTPL

MOVI https://bit.ly/ThanhvienCTPLMOVI; Fanpage MOVI Vietnam và Website

https://www.movi.vn

Các điều kiện và điều khoản của chương trình được thông qua và làm cơ sở để đối soát với

các thắc mắc, khiếu nại của thí sinh. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại

quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

https://www.movi.vn/
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