- Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính thực tế, chân thực, chính xác về
nhân vật và nội dung dự thi của mình. Tác phẩm dự thi thể hiện được mục đích, ý nghĩa của
cuộc thi và không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
- Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc, đối với các tác phẩm
dự thi gửi không đúng thời gian và quy định nêu trên, tác phẩm vi phạm bản quyền (nếu có).
5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm và trao giải thưởng
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 19/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
- Cách thức gửi: Tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi qua form địa chỉ như sau:
https://forms.gle/2idDnVejZUAggjk39 hoặc nhấp vào đường link nộp bài dự thi trên website
Công đoàn Trường https://tu.ctu.edu.vn/
- Dự kiến thời gian tổng kết, trao thưởng các tác phẩm đạt giải trong Hội nghị Tổng kết
hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022.
6. Ban Giám khảo
- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thành lập Ban Giám khảo là các chuyên gia về giáo dục, nghệ
thuật, nhà báo có kinh nghiệm chấm thi (Ban Giám khảo có Quy chế riêng). Ban Giám khảo
có trách nhiệm chấm để chọn ra những tác phẩm đoạt giải.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.
7. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
- Cơ cấu giải thưởng được chia hai nhóm như trong mục 2. Đối tượng dự thi.
- Ban Tổ chức dự kiến trao 01 giải đặc biệt cho tác phẩm dự thi có số điểm cao nhất và
các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, giải Khuyến khích và một số giải phụ.
- 02 tác phẩm dự thi có chất lượng tốt nhất sẽ được Công đoàn Trường chọn gửi Công
đoàn Giáo dục Việt Nam để tham gia vòng chung khảo.
8. Quy định sử dụng tác phẩm tham dự cuộc thi và trách nhiệm của tác giả
8.1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi
- Tác phẩm tham gia dự thi và các tác phẩm đạt giải thuộc bản quyền của Ban tổ chức và
không hoàn trả lại tác giả. Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng các tác phẩm để phục vụ công
tác tuyên truyền.
- Những tác phẩm có chất lượng cao sẽ được chọn đăng trên Website của Trường, trên
Website và các kênh thông tin của Công đoàn Trường.
- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả có
liên quan. Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định
của pháp luật, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và tiền thưởng.
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