
 
 

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH 

Lưu giữ khoảnh khắc cùng PGT 

I. Mục đích, ý nghĩa 

Nhằm tạo sân chơi bổ ích và giúp đội ngũ CBNV PGT Group thể hiện tài năng, sở 

thích chụp ảnh của mình, đồng thời ghi dấu lại những kỷ niệm đáng nhớ của mỗi 

thành viên với đại gia đình PGT Group. Mong muốn tạo nên sợi dây liên kết để 

mỗi cá nhân thêm tin yêu, gắn bó với tập đoàn, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa 

các thế hệ đồng nghiệp… Ban Marketing, chính thức phát động cuộc thi ảnh: Lưu 

giữ khoảnh khắc cùng PGT!  

Cuộc thi là cơ hội để mỗi thành viên PGT Group lưu lại những trải nghiệm, kỷ 

niệm sâu sắc, những khoảnh khắc vô giá cùng đồng nghiệp, khách hàng… Là kênh 

thông tin tôn vinh nét đẹp văn hóa, con người PGT Group, thể hiện sự quyết tâm, 

đồng lòng cùng chung tay xây dựng PGT Group ngày càng phát triển và thành 

công.  

II. Hình thức tổ chức 

1. Đối tượng dự thi:  

- Toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại PGT Group. 

- Thành viên Ban tổ chức (BTC) và Ban Giám khảo (BGK) không được phép dự 

thi.  

2. Hình thức dự thi:  

Bài dự thi là hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ của bản thân 

tác giả hoặc tác giả với đồng nghiệp, với khách hàng khi làm việc tại PGT Group, 

kèm nội dung chú thích rõ: Thời gian, hoàn cảnh chụp ảnh và câu chuyện, cảm xúc 

hoặc kỷ niệm đặc biệt kể về bức ảnh đó. (Nội dung không quá 300 chữ). 

3. Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ thời điểm công bố trên các kênh truyền 

thông chính thức của PGT Group đến 17h00 ngày 20/12/2018. 

4. Địa chỉ nhận tác phẩm 

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: 

- Email: luugiukhoanhkhac@pgtgroup.vn   

- Tiêu đề email ghi rõ: BÀI DỰ THI: LƯU GIỮ KHOẢNH KHẮC CÙNG PGT 

 

 

 



 
5. Yêu cầu: 

- Bài dự thi bao gồm: 01 ảnh dung lượng: 300KB -12MB + Chú thích ảnh (ghi 

rõ: Tên ảnh (không quá 70 ký tự); nội dung mô tả về ảnh (không quá 300 chữ)). 

Yêu cầu về hình ảnh:  

- Phải có nội dung liên quan đến PGT Group. Khuyến khích những ảnh có logo 

PGT Group (trên đồng phục, biển tên, tòa nhà, trên các dự án, sản phẩm của PGT 

Group).  

- Ảnh dự thi phải là ảnh gốc, không qua chỉnh sửa.  

- Ảnh và nội dung dự thi không vi phạm các vấn đề về thuần phong mỹ tục, pháp 

luật, văn hóa Việt Nam và thương hiệu PGT Group. 

Mỗi tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả/tác phẩm. Trường hợp BTC phát 

hiện có các tác phẩm trùng nhau sẽ loại tất cả các tác phẩm đó. 

Bài dự thi ghi rõ họ tên, số điện thoại, email, bộ phận công tác, facebook cá nhân 

của tác giả.  

Lưu ý: Các tác giả lưu tên file ảnh không dấu, theo cấu trúc: Tên tác giả_tên ảnh   

Trong đó: Tên ảnh không quá 50 ký tự 

Ví dụ: _Nguyen Van A_Ky niem My Gia 

- Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 1 tác phẩm dự thi trong 1 tuần và tối đa 4 tác 

phẩm dự thi trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.  

III. Chấm và công bố giải thưởng 

1. Hình thức chấm giải:  

- Vòng 1: Tất cả các tác phẩm dự thi hợp lệ sẽ được tổng hợp vào album theo tuần 

trên fanpage, tính điểm theo lượt like và share để vào vòng chung khảo. Cách thức 

tính như sau: 

• 1 lượt share được tính 3 điểm 

• 1 lượt like được tính 1 điểm 

Mỗi tuần sẽ chọn ra 01 Giải Nhất, có số điểm cao nhất (tính theo lượt like, share). 

Các phẩm đạt giải “Nhất tuần” sẽ được tham gia vào vòng chung khảo. 

Ngoài ra, BGK sẽ chấm điểm độc lập tất cả các bài dự thi hợp lệ để chọn ra 05 bài 

dự thi vào vòng chung khảo cùng 4 bài đạt giải Nhất tuần.  

Các tác giả có quyền chia sẻ bài dự thi của mình về facebook cá nhân và kêu gọi 

lượt like, share, bình luận để nhận điểm cộng làm căn cứ xét giải.  

- Trường hợp các bài dự thi có số điểm cao bằng nhau thì giải thưởng sẽ được chia 

đều và cùng vào vòng chung khảo.   



 
- Vòng chung khảo: Vòng chung khảo bao gồm các tác phẩm đạt giải Nhất tuần 

và 05 tác phẩm do BGK bình chọn. Danh sách tác phẩm được thông báo chính thức 

đến tác giả bằng email. Đồng thời, được đăng tải lên fanpage: PGT Group. Cách 

thức tính điểm lượt like và share tương tự ở vòng 1. 

Thời gian để like, share là 07 ngày, kể từ khi tác phẩm được công bố trên fanpage. 

(Lưu ý: BTC chỉ tính điểm lượt like và share trên post chính của fanpage PGT 

Group. Trong trường hợp BTC phát hiện có dấu hiệu gian lận, hack like hoặc lượt 

share ảo thì sẽ loại trực tiếp bài dự thi đó ra khỏi cuộc thi).  

2. Cơ cấu Giải thưởng:  

- 01 giải nhất  

- 01 giải nhì 

- 01 giải ba 

- 03 giải khuyến khích 

- 04 giải thưởng tuần 

- 01 giải do BTC bình chọn, dựa trên các tiêu chí:  

+ Ảnh đẹp, chất lượng và sáng tạo 

+ Nội dung ý nghĩa 

Ngoài ra, những ảnh đạt giải sẽ được giới thiệu qua kênh Truyền thông nội bộ PGT 

Group, website: www.pgtgroup.vn và trình chiếu trên hệ thống màn hình Led tại 

PGT Tower.  

1. Thời gian công bố và trao giải 

- Tổ chức lễ tổng kết và trao giải trong tháng 12/2018 

 

 


