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CHƯƠNG TRÌNH BAY BỔNG CÙNG ĐUỐC HỒNG 2021 

CUỘC THI “TIKTOK CÙNG CHÚA NHA” 
 

I. THỜI GIAN 

- Bắt đầu khởi động cuộc thi “TIKTOK CÙNG CHÚA NHA”: từ ngày 21/06/2021 

đến ngày 18/07/2021. 

- Ngày công bố kết quả: dự kiến vào Thứ Tư, 21/7/2021 

- Ngày trao giải: Đại lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên (Chúa Nhật, 

25/07/2021). 

II. MỤC ĐÍCH 

- Dùng phương tiện truyền thông để loan truyền danh Chúa. 

- Tạo sự nối kết giữa các thành phần Dân Chúa và giới thiệu Chúa đến với mọi người 

xung quanh. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thỏa sức sáng tạo phù hợp với Đức tin Công Giáo. 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Nội dung 

- Các chủ đề về Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo Huấn, Công Đồng, Giáo Hội Công Giáo. 

- Các hoạt động và sinh hoạt đức tin Công Giáo. 

- Thánh ca Công Giáo hoặc cử điệu Công Giáo. 

2. Hình thức 

- Cá nhân hoặc tập thể 

- Hiệu ứng hình ảnh, video, âm thanh tự sáng tạo. 

- Thời lượng của phần thi tùy thuộc vào ứng dụng TikTok. 

IV. THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Cách thức đăng ký dự thi: 

- Các thí sinh đăng ký dự thi bằng cách gửi tác phẩm đến Ban Tổ Chức qua tài khoản 

Zalo của cuộc thi “TIKTOK CÙNG CHÚA NHA” theo số điện thoại: 038.651.4347 

- Nội dung gửi theo mẫu sau: 

<Tên Thánh, Họ và tên>, <Số điện thoại cá nhân>, <Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo 

phận>, <Tác phẩm dự thi>, <Tài khoản TikTok cá nhân>. 

- Sau khi nhận được tác phẩm dự thi, Ban Tổ Chức sẽ kiểm duyệt nội dung, cấp số báo 

danh, và công khai đăng tác phẩm dự thi trên tài khoản TikTok (#tiktokcungchuanha) 

của Ban Tổ Chức; sau đó, sẽ “hashtag” tài khoản TikTok của thí sinh trên tài khoản 

TikTok của Ban Tổ Chức. 
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* Lưu ý: Tác phẩm dự thi sẽ được coi là không hợp lệ nếu không được gởi về cho Ban 

Tổ Chức xét duyệt trước khi được đăng tải trên tài khoản Tiktok của Ban Tổ Chức. 

2. Thành phần dự thi: 

Tất cả các thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.  

3. Tiêu chí chấm giải: 

- Nội dung và ý nghĩa của phần dự thi. 

- Phần ý tưởng và sáng tạo. 

- Phần thiết kế và edit. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Tổng giải thưởng bao gồm: 16.500.000 vnđ. 

- 01 Giải Perfect (giải đặc biệt): trị giá 4.000.000 vnđ.  

- 02 Giải dành cho nội dung ý nghĩa: mỗi giải trị giá 2.000.000 vnđ. 

- 02 Giải dành cho thiết kế và eđit đẹp: mỗi giải trị giá 2.000.000 vnđ. 

- 01 Giải dành cho tác phẩm có lượt Share nhiều nhất trên tài khoản TikTok của Ban 

Tổ Chức: trị giá 1.000.000 vnđ. 

- 01 Giải dành cho tác phẩm nhận được nhiều Tim nhất trên tài khoản TikTok của Ban 

Tổ Chức: trị giá 1.000.000 vnđ. 

- 05 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 vnđ. 

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Người tham gia dự thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề tác quyền, cũng 

như mọi trách nhiệm liên quan đến tác phẩm dự thi của mình. Tất cả các tập thể và 

cá nhân được mời gọi tham gia cuộc thi trong sự trung thực theo tinh thần Kitô giáo. 

Mọi trường hợp vi phạm, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả dự thi và thu hồi giải thưởng. 

- Tác phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục, không trái nghịch với 

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, không gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của 

người khác. 

- Ban Tổ Chức có toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi (sau khi đã chính thức nhận 

tác phẩm dự thi) trong các dự án của Ban Tổ Chức. 

- Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, quyết 

định cuối cùng thuộc về Ban Tổ Chức. 

* Mọi thắc mắc hoặc để biết thêm thông tin về cuộc thi, xin liên hệ qua: 

- Zalo: “TIKTOK CÙNG CHÚA NHA” theo số điện thoại 038.651.4347 

- Fanpage: Giáo lý viên Đuốc Hồng Giáo phận Xuân Lộc 
 

 Thái Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

 Trưởng Ban Tổ Chức 

 (đã ký) 

 Lm. Giuse Đỗ Đức Trí 

 Trưởng Ban Huấn Giáo – Thiếu Nhi Gp. Xuân Lộc 


