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ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GDĐT BÌNH DƯƠNG 

ĐOÀN TRƯỜNG TC NÔNG LÂM NGHIỆP 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 Số: 11 /TB-ĐTN Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 05 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
Tham gia Cuộc thi sáng tạo và thiết kế nhãn dán, sáng tác phim ngắn 

cổ động an toàn giao thông tỉnh Bình Dương, năm 2017 

 

Hưởng ứng Chương trình năm An toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn 

hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động; 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2016-

2017, của Ban Chấp hành Đoàn trường; 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật nói chung và 

pháp luật về giao thông nói riêng; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, 

thân thiện; từng bước hình thành “văn hóa giao thông”, ý thức tự giác chấp hành pháp luật 

trong mỗi Đoàn viên thanh niên, HSSV và người tham gia giao thông; Ban Thường vụ 

Đoàn trường thông báo đến Đoàn viên, thanh niên, HSSV đang học tập, làm việc tại trường 

tham gia Cuộc thi sáng tạo và thiết kế nhãn dán, sáng tác phim ngắn cổ động an toàn giao 

thông tỉnh Bình Dương, năm 2017, nội dung cụ thể như sau: 

I.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Đoàn viên, thanh niên, HSSV từ 16 tuổi trở lên đang học tập tại trường. 

II. THỂ LỆ CUỘC THI (đính kèm thông báo này) 

III. THỜI GIAN - NƠI NHẬN SẢN PHẨM DỰ THI 

1. Thời gian:  

- Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 16/05/2017 đến hết ngày 15/10/2017. 

- Vòng sơ khảo: Từ 18/10/2017 đến 25/10/2017. 

- Vòng chung khảo: Từ 26/10/2017 đến 02/11/2017. 

- Lễ Tổng kết, trao giải: Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2017. 

2. Nơi nhận hồ sơ dự thi:  

- Ban Thường vụ Đoàn trường (thầy Hiếu, thầy Hợp, thầy Vinh). 

- Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tổng hợp, gửi hồ sơ về Văn phòng Đoàn Khối các 

cơ quan tỉnh Bình Dương. 

Trên đây là Thông báo tham gia Cuộc thi sáng tạo thiết kế nhãn dán, sáng tác phim 

ngắn cổ động an toàn giao thông tỉnh Bình Dương, năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn 

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương. 

   

Nơi nhận: 
- Chi bộ, BGH; 

- Đoàn CS Sở GDĐT; 

- Bảng tin Đoàn; 

- Trang web; 

- Lưu VP; 

 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Trung Hiếu 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tạo và thiết kế nhãn dán, sáng tác 

phim ngắn cổ động an toàn giao thông 

tỉnh Bình Dương, năm 2017 

 

I. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN 

1. Đối tượng dự thi 

Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên từ 16 tuổi trở lên (năm sinh từ 2001 trở 

về trước) đang học tập tại các trường trong tỉnh, được phân thành 02 bảng dự thi: 

+ Bảng A: Gồm khối các trường THPT, Trung tâm GDTX-KTHN. 

+ Bảng B: Gồm khối các trường ĐH, CĐ, TCCN. 

*Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi không được tham 

gia dự thi. 

2. Thời gian 

- Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ tháng 04/2017 đến hết ngày 15/10/2017. 

- Thời gian chấm điểm và tham gia bình chọn vòng sơ khảo: Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 

25/10/2017. 

- Thời gian chấm điểm và tham gia bình chọn vòng chung khảo: Từ ngày 26/10/2017 đến 

ngày 02/11/2017. 

- Lễ Tổng kết, trao giải: Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2017. 

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC 

1. Cuộc thi thiết kế nhãn dán (Sticker) 

1.1. Nội dung:  

Chú trọng đến việc diễn tả các hành vi giao thông cần tuân thủ nhằm phòng tránh 

tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông, bao gồm 12 hành vi phổ biến, được chia làm 

03 nhóm hành vi cụ thể như sau: 

Nhóm 1 

+ Không lái xe sau khi uống rượu bia. 

+ Không sử dụng điện thoại khi lái xe. 

+ Không lạng lách, đánh võng. 

+ Không chở quá số người quy định. 

Nhóm 2 

+ Không vượt đèn đỏ. 

+ Không chạy quá tốc độ. 

+ Không chạy xe dàn hàng ngang. 

+ Không điều khiển xe thành nhóm và chạy quá tốc độ quy định (đua xe). 

Nhóm 3 

+ Không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định. 

+ Phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

+ Phải đi đúng phần đường, làn đường. 

+ Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính. 
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1.2. Hình thức: Thí sinh tham gia cuộc thi có thể lựa chọn một trong hai hình thức tập thể 

hoặc cá nhân, cụ thể: 

- Đối với các bài dự thi tập thể phải đảm bảo mỗi bài dự thi phải có đủ 03 nhóm hành vi 

quy định tại mục 1.1 và số lượng theo yêu cầu như sau: 

+ Bảng A: Mỗi trường có ít nhất 02 bài dự thi. 

+ Bảng B: Mỗi trường có ít nhất 10 bài dự thi.  

- Đối với các bài dự thi cá nhân: mỗi cá nhân có thể lựa chọn tối thiểu 01 trong 03 nhóm 

hành vi để tham gia thi. 

* Lưu ý: Số lượng bài tham gia thi ở mỗi hình thức thi là không giới hạn. 

1.3. Quy định về tác phẩm: 

* Về kỹ thuật: 

- Thí sinh chọn tối thiểu 01, tối đa 03 nhóm hành vi quy định tại mục 1.1 để thiết kế nhãn 

dán dự thi; hình dáng của nhãn dán do tác giả tự chọn nhưng phải đảm bảo có bố trí khu 

vực đặt logo Đoàn (tham khảo mẫu đính kèm); nhãn dán được thiết kế trên nền giấy khổ 

A4; màu sắc tự chọn (khuyến khích sử dụng 2 màu có độ tương phản cao là màu trắng và 

màu đỏ). 

- Các tác phẩm dự thi có thể trình bày dưới dạng bản vẽ bằng tay trên giấy hoặc dưới dạng 

file thiết kế vi tính. 

* Về nội dung: 

 - Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa từng được sử dụng, chưa từng tham 

gia và đạt giải ở bất cứ cuộc thi nào, chưa từng được tuyên truyền trên bất cứ phương tiện 

thông tin đại chúng nào.  

1.4. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm: 

- Tác phẩm dự thi được chấm điểm và xét chọn dựa trên 02 nhóm tiêu chí: 

+ Tiêu chí chính: Đúng nội dung và chủ đề; bố cục trình bày; cách thức phối màu; 

sự sáng tạo; tính thực tiễn.  

+ Tiêu chí phụ: Căn cứ vào số lượt tương tác (số lượt like, lượt share) trên fanpage 

của cuộc thi.  

2. Cuộc thi sáng tác phim ngắn (Video clip) 

2.1. Nội dung: Xây dựng một đoạn phim ngắn cổ động an toàn giao thông với chủ đề đề 

cập đến một hoặc nhiều hành vi giao thông (lựa chọn trong 12 hành vi được quy định tại 

mục 1.1). 

2.2. Hình thức: Thí sinh tham gia cuộc thi có thể lựa chọn một trong hai hình thức thí sinh 

tự do hoặc thí sinh do huyện, thị, thành Đoàn tuyển chọn: 

- Đối với hình thức thí sinh tự do: thí sinh, nhóm thí sinh có thể đăng ký tham gia thi với 

số lượng bài dự thi không giới hạn. 

- Đối với hình thức thí sinh do huyện, thị, thành Đoàn tuyển chọn: phải đảm bảo yêu cầu 

Đoàn cấp huyện có ít nhất 02 bài dự thi; mỗi Đoàn trường ĐH, CĐ, TCCN có ít nhất 04 

bài dự thi. 

2.3. Quy định về tác phẩm: 

* Về mặt kỹ thuật: 
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- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt 720p trở lên và từ 128 bit trở lên 

đối với âm thanh; lưu dưới dạng file video: 3GP, AVI, MPEG, RM và WMV; thời lượng 

tối đa 04 phút; thể hiện tính sáng tạo và khả năng truyền tải thông điệp đến người xem.  

- Hình thức và ý tưởng của video clip: Tác giả có thể chọn 01 trong các thể loại sau: phim 

hoạt hình (cartoon), phim quảng cáo (trailer), đồ họa chuyển động (motion graphic), vẽ 

phát họa. 

* Về mặt nội dung: 

- Nội dung và hình ảnh được sử dụng trong tác phẩm phải trong sáng, lành mạnh, phù hợp 

với văn hóa, pháp luật Việt Nam; không đưa các thông tin, hình ảnh ảnh hưởng đến uy tín 

cá nhân hay tổ chức, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa từng được sử dụng, chưa từng tham 

gia và đạt giải ở bất cứ cuộc thi nào, chưa từng được tuyên truyền trên bất cứ phương tiện 

thông tin đại chúng nào.  

2.4. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm: 

- Tác phẩm dự thi được chấm điểm và xét chọn dựa trên 02 nhóm tiêu chí: 

+ Tiêu chí chính: Nội dung và khả năng truyền tải thông điệp; tính sáng tạo; kỹ thuật 

thực hiện và chất lượng âm thanh, hình ảnh. 

+ Tiêu chí phụ: Căn cứ vào số lượt tương tác (số lượt like, lượt share) trên fanpage 

của cuộc thi. 

*Lưu ý: Các video clip không đáp ứng một số yêu cầu sau được coi là không đạt yêu cầu 

và sẽ bị loại khỏi cuộc thi: 

+ Về kỹ thuật: Các video clip có chất lượng hình ảnh thấp (hình ảnh nhòe, mờ, giật, 

không rõ nét…); Các video clip có âm thanh không phù hợp với nội dung của video clip. 

+ Về nội dung: Các video clip không đúng chủ đề của cuộc thi, vi phạm các quy 

định về nội dung trong Thể lệ cuộc thi. 

+ Về tác giả: Thông tin về tác giả không đúng, không chính xác, không có địa chỉ 

liên hệ. 

3. Một số lưu ý chung 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình. 

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi và được toàn quyền sử dụng 

các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh 

niên. 

- Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố tại Lễ tổng kết và trên Website tỉnh Đoàn, fanpage 

Cuộc thi. 

III. CÁCH THỨC NỘP BÀI DỰ THI 

Thí sinh nộp bài dự thi bằng cách điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu thông tin 

đăng ký dự thi (mẫu đính kèm) và gửi kèm bài dự thi về địa chỉ:  

BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐOÀN 

Địa chỉ: Tầng 8, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, 

Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Điện thoại: 0650. 3898122 
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Email: banthanhthieunhitruonghocbd@gmail.com. 

 Ngoài bìa thư ghi rõ: “Tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tạo thiết kế nhãn dán, sáng 

tác phim ngắn cổ động an toàn giao thông tỉnh Bình Dương, năm 2017”; ghi rõ họ tên, địa 

chỉ, số điện thoại liên hệ. Thí sinh ghi rõ nội dung dự thi là Thiết kế nhãn dán hay sáng tác 

phim ngắn.  

* Đối với cuộc thi thiết kế nhãn dán: 

- Bài dự thi dưới dạng vẽ giấy, tác giả gửi trực tiếp về BTC qua Ban Thanh thiếu nhi 

Trường học Tỉnh Đoàn. 

- Bài dự thi dưới dạng file thiết kế vi tính, tác giả gửi về BTC qua file mềm được lưu trong 

USB, CD, DVD; tác giả đặt tên bài dự thi theo cú pháp [Tên tập thể/Tên cá nhân] – [Tên 

trường/ Tên đơn vị huyện, thị, thành phố] – [Bài dự thi thiết kế nhãn dán ATGT 2017]. 

* Đối với cuộc thi sáng tác phim ngắn: 

- Tác giả gửi về BTC qua file mềm được lưu trong USB, CD, DVD; tác giả đặt tên bài dự 

thi theo cú pháp [Tên tập thể/Tên cá nhân] – [Tên trường/ Tên đơn vị huyện, thị, thành 

phố] – [Bài dự thi sáng tác video ATGT 2017]. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- BTC sẽ trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, giải sáng tạo, giải dành cho các tác phẩm 

được nhiều người xem bình chọn và giải dành cho đơn vị có số lượng bài dự thi nhiều nhất.  

 

----- 
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PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Cuộc thi thiết kế nhãn dán, sáng tác phim ngắn cổ động 

an toàn giao thông tỉnh Bình Dương, năm 2017 

(Ban hành kèm Kế hoạch số 445-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 03/04/2017 

của BTV Tỉnh Đoàn) 

 

- Tên cá nhân/Tên tập thể: ...........................................................................................  

- Năm sinh ............................................ Nam/nữ .........................................................  

- Nghề nghiệp: .............................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................  

- Số ĐT: ................................................. Email: ..........................................................  

- Tên trường: ......................................... Huyện, thị, thành phố: ..................................  

- Nội dung thi:             Thiết kế nhãn dán               Sáng tác phim ngắn 

- Nhóm hành vi giao thông đăng ký thi:       

 Nhóm 1          Nhóm 2           Nhóm 3          Cả ba nhóm 

 - Diễn giải ý tưởng: ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 Ký tên 

(ghi rõ họ và tên) 
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BÀI DỰ THI  

CUỘC THI THIẾT KẾ NHÃN DÁN ATGT TỈNH BÌNH DƯƠNG, NĂM 2017 

 

- Tên cá nhân/Tên tập thể:  .......................................................  Điện thoại:  .................................................................................................  

- Nhóm hành vi:  .................................................................... Hành vi diễn tả:  .............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

MẪU THIẾT KẾ THAM KHẢO 


