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THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “NHỊP CẢM XÚC TRÊN PHÍM ĐÀN THỜI GIAN” 
Kèm theo Thông báo số …/2019/CV/CSKH-HTC v/v Phối hợp thực hiện cuộc thi viết Hyundai 10 

năm “Nhịp cảm xúc trên phím đàn thời gian” 

 

Để hưởng ứng kỉ niệm Hyundai Thành Công (HTC) 10 năm thành lập và chính thức phân phối xe 

du lịch mang nhãn hiệu Hyundai tại Việt Nam, đồng thời nhằm tri ân các Khách hàng sử dụng xe 

Hyundai và đặc biệt là các Khách hàng mua xe lâu năm, có một quá trình gắn bó với Hyundai; 

Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam tổ chức cuộc thi viết “ Nhịp cảm xúc trên phím đàn 

thời gian” với thể lệ chi tiết chương trình như sau: 

 

I. Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ Phần Hyundai Thành Công Việt Nam 

 

II. Đối tượng dự thi: 

Toàn bộ khách hàng sở hữu xe Hyundai du lịch, không bao gồm nhân sự của Hyundai Thành 

Công Việt Nam và hệ thống đại lý ủy quyền. 

 

III.  Số lượng tác phẩm dự thi: 

Mỗi khách hàng chủ sở hữu xe được gửi một nội dung dự thi (mỗi KH được hiểu theo thông 

tin đăng ký và chứng minh nhân dân/căn cước công dân) 

 

IV.  Quy cách về bài dự thi: 

- Chủ đề: Câu chuyện đời sống, gia đình, kỷ niệm, cảm xúc… có gắn liền với chiếc xe Hyundai của 

KH 

- Hình thức bài viết không giới hạn: câu chuyện, thơ, bài hát, ảnh, video… 

- Nội dung bài dự thi cần có: 

 + Tiêu đề bài thi, dài không quá 100 Ký tự 

 + Ảnh đại diện: dạng JPG, PNG. Kích thước yêu cầu: 1080 x 608. 

 + Nội dung bao gồm: phần viết thuyết minh (bắt buộc), ảnh, video… trên file word.  

 Video có thể gửi file video hoặc có thể upload trên youtube (và gửi lại đường link youtube 

 trong bài viết). Video có thể sử dụng nội dung/thông điệp trong video để làm thành nội 

 dung viết. Bài hát cần gửi file thực hiện bài hát (nhạc và lời).  

- Giới hạn về độ dài của tác phẩm dự thi: 

 + Tác phẩm dự thi theo hình thức bài viết: Độ dài không quá 1000 từ 

 + Tác phẩn dự thi theo hình thức video: Thời lượng không quá 10 phút 

- Tác phẩm dự thi (bao gồm bài viết và hình ảnh minh họa) phải là những sáng tác mới, chưa 

được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm 

nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của 

các tổ chức, cá nhân. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và 

các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi. 

- Tác giả cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không 

có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban tổ chức 

sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt 

Nam. 
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V. Tổ chức thi: 

1. Vòng sơ loại: từ 16/10 đến 6/11/209 

- Khách hàng chuẩn bị và gửi bài dự thi trong thời gian này. 

- BTC HTC sơ loại lựa chọn những bài dự thi thỏa mãn các tiêu chí: Phù hợp nội dung cuộc thi 

và lấy được cảm xúc của Ban Tổ Chức để đưa vào vòng Bình chọn.  

2. Vòng bình chọn: từ 11/11 đến 17/11/2019 

- Dựa theo số lượng bình chọn cho mỗi bài thi để làm căn cứ trao giải cho bài viết được yêu thích. 

- Kênh bình chọn công khai: qua ứng dụng Hyundai ME! và website của chương trình: 

Cách 1: Cài đặt ứng dụng Hyundai ME trên điện thoại smartphone và tiến hành bình chọn 

theo hướng dẫn 

Cách 2: Truy cập đường link: https://vote.hyundai.tcmotor.vn và bình chọn cho bài viêt 

yêu thích. 

(người bình chọn có thể được bình chọn hơn một lần, và nhiều hơn một bài dự thi) 

Trường hợp lượt bình chọn bằng nhau, sẽ căn cứ theo lượt xem, trường hợp lượt xem bằng nhau 

HTC sẽ tổ chức bốc thăm để chọn ra các KH đạt giải. Bài bốc thăm không trúng sẽ nhận giải 

kế tiếp (nếu có). 

 

VI. Cách thức gửi bài dự thi: 

- Gửi qua email của chương trình: trian@hyundai-thanhcong.vn. Thời gian gửi bài dự thi từ 16/10 

tới 6/11/2019 

- Tiêu đề email: Tham dự cuộc thi “NHỊP CẢM XÚC TRÊN PHÍM ĐÀN THỜI GIAN” 

- Nội dung email gồm: 

 + Thông tin Khách hàng gồm: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ (có thể liên hệ gửi thư trong 

 giờ hành chính) 

 + Thông tin xe: Model xe, Biển số xe. 

 + Các file đính kèm gồm: ảnh/scan Đăng ký xe, Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

 dân và file bài dự thi.  

- Lưu ý: Thông tin liên lạc cần phải chính xác để Ban tổ chức liên hệ với tác giả nếu tác phẩm 

đạt giải. 

- Mọi vấn đề thay đổi người nhận giải so với thông tin ban đầu đăng ký dự thi, BTC có quyền từ 

chối trao giải. 

 

VII. Giải thưởng và quà tặng 

Tất cả các trị giá giải thưởng đã bao gồm Thuế TNCN theo quy định.  

1. Hạng mục Giải thưởng chính (theo kênh bình chọn công khai) 

  1 Giải nhất: 50,000,000 đồng (Năm mươi triệu đồng) 

  1 Giải nhì: 30,000,000 đồng (Ba mươi triệu đồng) 

  2 Giải ba: Mỗi giải 10,000,000 đồng (Mười triệu đồng) 

  10 Giải khuyến khích: Mỗi giải 2,000,000 đồng (Hai triệu đồng) 

2. Hạng mục Giải thưởng phụ (không qua kênh bình chọn công khai) 

 Giải Bài thi dành được trái tim của Nhà Phân phối do BTC Hyundai Thành Công lựa chọn 

 trị giá 5,000,000 đồng (Năm triệu đồng) 

 Giải Bài thi được Hệ thống Đại lý đánh giá cao nhất. Giải thưởng 5,000,000 đồng (Năm 

 triệu đồng) 

https://vote.hyundai.tcmotor.vn/
mailto:trian@hyundai-thanhcong.vn
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 Trường hợp trùng với giải thưởng chính, sẽ ưu tiên trị giá giải thưởng cao hơn.  

3. Hạng mục quà tặng cho người bình chọn: 

 Quà cho người bình chọn may mắn: Sẽ bốc thăm vào lễ trao giải. 

  - Số lượng: 10 phần quà 

  - Giá trị: 500,000 đồng/ phần quà (Năm trăm nghìn đồng) 

 

VIII. Trao giải: 

- Các tác phẩm đạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông chính thức của 

Hyundai Thành Công (website, fanpage) dự kiến vào ngày 18/11/2019.  

- Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 23/11/2019 tại Hà Nội  

- Khách hàng đạt giải sẽ được BTC liên hệ mời tới nhận giải và yêu cầu xác nhận tham dự lễ 

trao giải. Đối với khách hàng đạt giải Nhất, Nhì, Ba yêu cầu có mặt tại lễ trao giải để nhận 

thưởng. Trường hợp người đạt giải không thể tới tham dự, sẽ cần báo cho Ban Tổ Chức. Ban 

Tổ Chức sẽ là quyết định việc vắng mặt có hợp lệ để nhận giải không. Đối với khách hàng đạt 

giải khuyến khích và Hạng mục giải thưởng phụ: BTC sẽ liên hệ xác nhận phương thức nhận 

thưởng và trao thưởng cho khách hàng (Không bắt buộc có mặt tại lễ trao giải) 

- Khách hàng nhận giải vui lòng xuất trình CMND/ Thẻ căn cước công dân để BTC đối chiếu với 

thông tin cá nhân của tác phẩm dự thi đồng thời xuất trình đăng ký xe để đối chiếu thông tin 

xe Hyundai làm căn cứ trao giải. 

 

IX. Các quy định chung của cuộc thi 

- Bài viết vi phạm nội quy của Ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không 

phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi 

đến Ban Tổ chức. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn 

đến việc không liên lạc được. 

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ các hoạt động 

quảng bá tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. 

- Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật tại thời điểm 

nhận giải. 

- Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 5 ngày từ 

ngày công bố kết quả. 

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng. 

- Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng liên hệ Hotline 1900561212 hoặc email cs@hyundai-

thanhcong.vn để được hỗ trợ. 

mailto:cs@hyundai-thanhcong.vn
mailto:cs@hyundai-thanhcong.vn

