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Tham gia cuộc thi Cuộc thi “Học đường On the Mic” năm 2022 

---- 

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN TỔ CHỨC: 

1. Đối tượng:  

- Tất cả học sinh THCS, THPT, TT GDNN - GDTX trên địa bàn quận. Thí 

sinh là học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 (Trong độ tuổi từ 12 - 19 tuổi). 

- Không hạn chế số lượng bài dự thi của cá nhân hoặc tập thể. 

2. Thời gian: Từ ngày 07/02/2022 – 21/4/2022 (Thứ Năm) 

+ Tiếp nhận bài dự thi: 14/02/2022 - 20/4/2022 tại ladipage: 

https://sukien.smac.vn/dkhdotm 

+ Bình chọn trực tuyến: 21/02/2022 - 30/4/2022. 

+ Công bố kết quả: Ngày 06/5/2022 (Thứ sáu) 

- Tổng kết trao giải thưởng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh: Dự kiến 09g00 

ngày 08/5/2022 (Chủ nhật) tại Sảnh Nhà Văn hóa Thanh niên (Số 04 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

II. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC - NỘI DUNG: 

1. Hình thức dự thi: Học sinh các trường THCS, THPT, TT GDNN – 

GDTX (Từ 12 – 19 tuổi) tham gia dự thi trực tuyến theo một trong hai hình thức: 

- Tham gia hình thức cá nhân: 01 thí sinh là công dân Việt Nam đang sinh 

sống trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

- Tham gia hình thức đội nhóm: Từ 02 thí sinh trở lên (không giới hạn 

thành viên tối đa, khuyến khích tham gia cùng bạn bè cùng lớp hoặc trường), đều 

là công dân Việt Nam, đang sinh sống trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.  

2. Nội dung cuộc thi:  

- Các nhân hoặc đội nhóm (từ 02 thành viên trở lên) thực hiện tự sáng tác 

video clip để chia sẻ các mẹo, các phương pháp ghi nhớ kiến thức giúp học tập 

các môn học trong chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 

(Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Giáo dục công dân,...) một cách 

dễ dàng, hiệu quả và chưa được nhiều người biết đến thông qua các giai điệu âm 

nhạc có sẵn hoặc tự sáng tác.  



- Thí sinh sẽ sáng tạo một hình thức học bài mới, dễ nhớ và có giai điệu 

thông qua các thể loại như: làm thơ, hò, vè, rap, phổ nhạc, cải lương, bollero,… 

Đồng thời, thể hiện sự sáng tạo, cá tính trong cách truyền đạt nội dung, phương 

pháp của mình thông qua khả năng trình diễn của bản thân.  

2.1. Các yêu cầu đối với bài dự thi: 

- Bài dự thi sử dụng các giai điệu có sẵn tại website chính thức của cuộc 

thi: https://hocduongonthemic.com/musicmixer hoặc tự sáng tác giai điệu theo sở 

thích. 

- Video clip dự thi được trình bày rõ ràng, âm nhạc phù hợp với môi trường 

học đường, sáng tạo, mang màu sắc riêng của bản thân hoặc của từng cá nhân 

trong đội nhóm. Khuyến khích bài dự thi có nhắc đến thông điệp cuộc thi (Học 

đường On the mic) và tên của đơn vị tổ chức (SAC, Cream-O và Dynamite là 

một điểm cộng). 

- Videp clip được gửi kèm với một bài thuyết minh không quá 100 từ, kích 

thước chữ 13, font Times New Roman để giới thiệu thêm về thông điệp bài dự 

thi. 

- Video clip không được đặt chữ ký ảnh “watermark”. 

- Độ phân giải: Tối thiểu 1280 x 720 px (Đối với khung hình ngang) và 720 

x 1280 px (Đối với khung hình dọc). 

- Định dạng: Mp4. 

- Thời lượng: Không quá 55 giây. 

- Dung lượng: Không quá 300 MB. 

- Trang phục: Cá nhân hoặc đội nhóm tham gia đảm bảo tư thế tác phong, 

đồng phục phù hợp với lứa tuổi, với môi trường học đường và nội dung thể hiện 

(tránh những trang phục quá phản cảm). 

- Video dự thi đăng tải về cuộc thi phải đúng thuần phong mỹ tục, không 

chứa những nội dung thô tục, bạo lực, mang tính xúc phạm cá nhân/ Ban Tổ chức 

hoặc những nội dung phạm pháp, bị cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. 

- Người dự thi không được cắt, ghép, sử dụng ý tưởng từ các tác phẩm của 

người khác, những hành vi này được xem là hành vi vi phạm bản quyền. Đồng 

thời Người dự thi cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với vi phạm (nếu có). Ban Tổ 

chức cuộc thi được loại trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp người tham gia dự 

thi vi phạm bản quyền. 

* Lưu ý: Hướng dẫn cách thức tự tạo nhạc beat trên website cuộc thi: 

https://hocduongonthemic.com/musicmixer


- Bước 1: Truy cập vào website: https://www.hocduongonthemic.com, 

chọn mục Phòng Mix Nhạc. 

- Bước 2: Lựa chọn các hiệu ứng âm thanh và cắt ghép những đoạn nhạc 

yêu thích bằng những công cụ sẵn có trên website để tạo nên Beat nhạc như ý. 

- Bước 3: Nhấn vào biểu tượng Download để tải nhạc xuống thiết bị mà 

bạn dùng để quay bài dự thi và bắt đầu thực hiện bài thi của mình theo giai điệu 

đã sáng tác. 

2.2. Cách thức nộp bài dự thi và bình chọn: 

- Cá nhân hoặc đội nhóm học sinh THCS, THPT, TT GDNN- GDTX (từ 

02 thành viên trở lên) tham gia bằng cách tự quay video clip và gửi về cho Ban 

Tổ chức tại https://sukien.sac.vn/dkhdotm 

- Ban Tổ chức chương trình sẽ tiếp tiếp nhận bài dự thi và tiến hành thẩm 

định trước khi đăng tải lên website cuộc thi: https://www.hocduongonthemic.com 

và đính kèm tài khoản của các bạn để cộng đồng mạng bình chọn.  

- Bài dự thi sau khi nộp về sẽ được Ban Tổ chức tiến hành xét duyệt nội 

dung trong vòng tối đa 48 giờ trước khi được hiển thị trên website cuộc thi. Nếu 

trong khoản thời gian này, các cá nhân hoặc đội nhóm dự thi không nhận được 

bất cứ phản hồi về việc bài dự thi đã được gửi thành công, vui lòng liên hệ Ban 

Tổ chức. Việc tuân thủ theo quy định của Ban Tổ chức về bài thi sẽ không được 

tiếp tục dự thi (Thông báo sẽ gửi qua email). 

- Sau khi bài dự thi được xét duyệt thành công và hiển thị trên website. Thí 

sinh có thể Chia sẻ bài dự thi lên các trang mạng xã hội để kêu gọi bình chọn. 

- Ban Tổ chức sẽ tiến hành thống kê và tổng hợp kết quả chung cuộc theo 

03 hạng mục:  

+ 100% điểm số từ Ban Giám khảo (Giải Siêu sao thương hiệu/ Giải Badass 

team on the mic) 

+ 100% điểm số từ Bình chọn của cộng đồng mạng (Giải Siêu sao bình 

chọn/ Giải Super team được yêu thích nhất). 

+ 50% điểm số từ Ban Giám khảo + 50% điểm số từ Bình chọn của cộng 

đồng mạng (Giải Siêu sao toàn năng/ Giải Super team on the mic). 

* Hướng dẫn bình chọn tại website cuộc thi: 

- Bước 1: Truy cập vào website: https://www.hocduongonthemic.com, 

Đăng nhập bằng tài khoản Ban Tổ chức cung cấp cho từng cá nhân hoặc đội nhóm. 

https://sukien.sac.vn/dkhdotm


- Bước 2: Chọn mục Billboard Học Đường On The Mic. Hoặc nhấn vào 

đường link dẫn đến bài dự thi. 

- Bước 3: Nhấn Bình chọn ngay trên bài dự thi muốn bình chọn. 

- Bước 4: Nhấn Chia sẻ để lan tỏa cách thức học bài mới lạ mà bạn yêu 

thích và kêu gọi bình chọn cho bài dự thi của mình. 

* Lưu ý: 

- Mỗi tài khoản có thể bình chọn cho nhiều bài dự thi khác nhau. Tuy nhiên, 

chỉ được quyền bình chọn một lần duy nhất cho mỗi bài dự thi bất kì. 

- Bài dự thi có thể được chia sẻ nhiều lần bằng một tài khoản nhưng chỉ tính 

điểm cho lần đầu tiên chia sẻ.  

- Bất cứ sự gian lận được phát hiện trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ được 

Ban Tổ chức xử lí như sau: 

+ Hủy bỏ và không công nhận kết quả đối với những lượt bình chọn có yếu 

tố gian lận. 

+ Hủy bỏ tư cách dự thi và xóa bài dự thi của người dự thi có hành vi gian lận. 

2.3. Tiêu chí chấm điểm:  

- Tiêu chí chấm điểm của Ban Giám khảo: 

Tiêu chí chấm điểm Chi tiết 
Điểm chi 

tiết 

Nội dung 50 

Giai điệu bắt tai, dễ nhớ 15 

Thể hiện đúng tinh thần môn học đã 

chọn 
10 

Kiến thức mới lạ, ít người biết 5 

Lời bài hát sáng tạo, độc đáo 10 

Lời bài hát ngắn gọn, xúc tích 10 

Hình thức 30 

Định dạng video hợp lệ 10 

Chất lượng hình ảnh rõ nét 5 

Chất lượng âm thanh rõ ràng 5 

Cách thể hiện mới lạ, sáng tạo 10 



Điểm cộng 20 

Nhắc đến hoặc có sự xuất hiện của sản 

phẩm Cream-O hoặc Dynamite. 
15 

Thương hiệu xuất hiện hoặc được nhắc 

đến một cách rõ ràng, tự nhiên. 
5 

Tổng 100 

- Tiêu chí chấm điểm bình chọn:  

+ 01 lượt Bình chọn = 1 điểm yêu thích 

+ 01 lượt Xem = 0.5 điểm yêu thích 

+ 01 lượt Chia sẻ = 2 điểm yêu thích 

2.4. Cách thức tính điểm: 

- Kết quả chung cuộc là kết quả của cá nhân hoặc đội nhóm có số điểm cao 

nhất tại mỗi hạng mục, được xác định thông qua tổng hợp điểm theo những tỉ lệ 

như sau: 

+ SIÊU SAO BÌNH CHỌN: 100% điểm từ phần Bình chọn (Tổng điểm 

yêu thích bài dự thi của bạn/ Tổng điểm bài dự thi có điểm yêu thích cao nhất tại 

thời điểm tính) x 100. 

+ SIÊU SAO THƯƠNG HIỆU: 100% điểm từ Ban Giám khảo 

+ SIÊU SAO TOÀN NĂNG: 50% điểm từ phần Bình chọn + 50% điểm 

từ Ban Giám khảo 

* Ví dụ: Bài dự thi của bạn A nhận được 200 lượt like, 3.000 lượt xem, 100 

lượt chia sẻ (Vậy tổng Điểm yêu thích bạn sẽ là: 200x1 + 3000x0.5 + 100x2 = 

1900 điểm). Số điểm của Ban Giám khảo dành cho bạn A là 70 điểm. Bài dự thi 

có số điểm yêu thích cao nhất tại thời điểm tính là 2.500 điểm. Vậy điểm theo 

từng hạng mục của A sẽ được tính như sau: 

- Siêu Sao Bình Chọn: (1900/ 2500) x 100 = 76 điểm. 

- Siêu Sao Thương Hiệu: 70 điểm. 

- Siêu Sao Toàn Năng: 76 x 50% + 70 x 50% = 73 điểm. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

1. Giải cá nhân: 03 giải. 

- 01 Giải Siêu sao bình chọn: 01 iPad 10.2 2021 4G 256GB + 01 “Học 

Đường On The Mic” Kit + 01 năm sử dụng sản phẩm của đơn vị tổ chức (Kẹo 

Dynamite và bánh Cream-O). 



- 01 Giải Siêu sao thương hiệu: 01 Apple Watch Series 6 40mm (GPS) + 

01 “Học Đường On The Mic” Kit + 01 năm sử dụng sản phẩm của đơn vị tổ chức 

(Kẹo Dynamite và bánh Cream-O). 

- 01 Giải Siêu sao toàn năng: 01 AirPods Pro + 01 “Học Đường On The 

Mic” Kit + 01 năm sử dụng sản phẩm của đơn vị tổ chức (Kẹo Dynamite và bánh 

Cream-O). 

2. Giải tập thể: 03 giải. 

- 01 Giải Super team on the mic: Học Bổng “Super Team On The Mic” 

(Tiền mặt trị giá 15.000.000 đồng) + 03 “Học Đường On The Mic” Kit + 01 năm 

sử dụng sản phẩm của đơn vị tổ chức (Kẹo Dynamite và bánh Cream-O) 

- 01 Giải Badass team on the mic: Học Bổng “Badass Team On The Mic” 

(Tiền mặt trị giá 12.000.000 đồng) + 03 “Học Đường On The Mic” Kit + 01 năm 

sử dụng sản phẩm của đơn vị tổ chức (Kẹo Dynamite và bánh Cream-O). 

- 01 Giải Super team được yêu thích nhất: Học Bổng “Super Team Được 

Yêu Thích Nhất” (Tiền mặt 10.000.000 đồng) + 03 “Học Đường On The Mic” 

Kit + 01 năm sử dụng sản phẩm của đơn vị tổ chức (Kẹo Dynamite và bánh 

Cream-O). 

* Lưu ý: Trong quá trình diễn ra cuộc thi, tùy vào tình hình thực tế, Ban Tổ 

chức sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng phù hợp. 

IV. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN GIẢI THƯỞNG: 

- Thông tin cá nhân của người dự thi gửi về phải là thông tin chính chủ của 

(những) người xuất hiện trong video bài dự thi. Nếu người dự thi cung cấp thông 

tin không chính xác, giả mạo hoặc không đủ điều kiện dự thi như Ban Tổ chức 

quy định đã ở trên, kết quả sẽ bị hủy và giải thưởng sẽ được trao cho người dự thi 

với bài dự thi có số điểm cao kế tiếp. 

- Người dự thi có bài dự thi đạt hạng nhất từ hai hạng mục trở lên sẽ nhận 

giải thưởng tại hạng mục với thứ tự ưu tiên cao hơn. Thứ tự ưu tiên được quy định 

như sau: (1) Siêu Sao Toàn Năng, (2) Siêu Sao Thương Hiệu, (3) Siêu Sao Bình 

Chọn. 

- Trong trường hợp có nhiều bài dự thi có cùng có điểm, giải thưởng sẽ 

được trao cho bài dự thi được đăng tải trên website cuộc thi sớm hơn. 

- Người dự thi đạt giải phải cung cấp thông tin cá nhân trong vòng 48 giờ 

sau khi công bố giải thưởng. Sau thời gian này, nếu không cung cấp đầy đủ thông 

tin cá nhân, Ban Tổ chức sẽ tiến hành loại bài dự thi và tiếp tục chọn bài dự thi có 

thứ hạng tiếp theo. 



- Giải thưởng sẽ được trao cho người thắng cuộc trong vòng 45 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ thông tin cá nhân cung cấp từ người thắng cuộc. Sau thời 

gian trên nếu không nhận được giải thưởng, vui lòng báo ngay cho Ban Tổ chức 

để kiểm tra lại. 

- Không được trao đổi, chuyển nhượng hoặc quy đổi giải thưởng thành tiền 

mặt dưới bất kỳ hình thức nào vì bất kỳ lý do gì. Người thắng cuộc của cuộc thi 

sẽ trực tiếp nhận giải thưởng. 

- Đối với giải thưởng hiện vật, Ban Tổ chức sẽ gửi quà theo đường bưu điện 

đến địa chỉ dựa theo thông tin mà người thắng cuộc cung cấp. Đối với giải thưởng 

hiện kim, học bổng sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng của người đại diện 

trên giấy ủy quyền. Mọi vấn đề về trường hợp thất lạc giải thưởng vì lý do cung 

cấp sai thông tin, Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. 

- Dựa trên các giấy tờ ủy quyền và chữ ký của người đại diện, sau khi trao 

giải, Ban Tổ chức được hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm trong các vấn đề liên quan 

đến xung đột tài chính giữa các thành viên. 

(Sẽ có thông báo cụ thể theo tiến độ cuộc thi) 

V. QUY ĐỊNH KHÁC: 

Bằng việc tham gia cuộc thi, bạn đồng ý với các điều khoản quy định như 

sau:  

- Người dự thi đồng ý cho Ban Tổ chức có toàn quyền sở hữu và sử dụng 

một phần hoặc tất cả các thiết kế, ý tưởng, tư liệu, hình ảnh, video,…(sau đây gọi 

chung là “Tư liệu”) được gửi trong cuộc thi cho mục đích quảng bá cho chương 

trình của Ban tổ chức, không giới hạn thời gian và không cần thông báo trước nào 

cho người dự thi liên quan và không phải trả cho Người dự thi bất kỳ khoản chi 

phí nào, và Người dự thi không yêu cầu quyền sở hữu hoặc các hình thức bồi 

thường khác đối với bất kỳ Tư liệu nào được Ban Tổ chức sử dụng. Người dự thi 

không được phép chuyển nhượng/ cho phép bên thứ ba nào khác sao chép, sử 

dụng với bất kỳ mục đích nào nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ Ban Tổ 

chức. Mọi hành vi không tuân thủ điều khoản được nêu tại đây sẽ không được 

thừa nhận giá trị pháp lý. 

- Ban Tổ chức chương trình không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, 

thiệt hại hoặc bất kỳ thương tích nào mà người dự thi hoặc bất kỳ người nào liên 

quan đến Cuộc thi có thể phải chịu. Tất cả người dự thi tự chịu trách nhiệm cho 

mọi tổn thất, thương tích, thiệt hại hoặc khiếu nại có thể phát sinh từ việc tham 

gia Cuộc thi. 



- Người dự thi đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện của 

cuộc thi này và quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng và có tính 

ràng buộc. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp người thắng 

cuộc không nhận được giải thưởng do không cung cấp thông tin nhận giải đầy đủ, 

chính xác như Ban Tổ chức yêu cầu trong thời gian quy định. 

- Người dự thi đồng ý miễn trừ Ban Tổ chức khỏi mọi trách nhiệm pháp lý 

và khiếu nại (bao gồm nhưng không giới hạn: vi phạm cam kết, sai lầm cá nhân, 

sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân khởi kiện nào khác theo pháp luật hoặc sự công 

bằng) phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến cuộc thi này hoặc tác 

phẩm của Người dự thi trong cuộc thi. 

- Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, sét đánh, khủng bố tấn công 

máy chủ làm thất thoát dữ liệu, bài dự thi của người dự thi, Ban Tổ chức giữ quyền 

quyết định thay đổi chương trình và sẽ thông báo với người dự thi trong thời gian 

sớm nhất. 

- Ban Tổ chức có quyền cập nhật và/hoặc thay đổi thể lệ cuộc thi và sẽ 

thông báo công khai đến người dự thi tại Fanpage Trung tâm và website cuộc thi 

“Học Đường On The Mic”.  

- Ban Tổ chức bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông 

báo trước, gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của Người dự thi hoặc dừng 

cuộc thi nếu phát hiện bất kỳ một trong những dấu hiệu vi phạm thể lệ cuộc thi, 

vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cho cộng đồng hoặc dừng cuộc thi tùy theo 

quyết định của riêng Ban Tổ chức. 

- Mọi tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban Tổ 

chức có toàn quyền quyết định và đó là kết quả cuối cùng. 

* Lưu ý dành cho Người dự thi dưới 18 tuổi: 

- Trước khi chọn tham gia cuộc thi, người tham gia cuộc thi dưới 18 tuổi 

cam kết là đã thông báo và nhận được sự đồng ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ 

theo quy định của pháp luật (gọi tắt là “Người giám hộ”) đối với việc tham gia 

cuộc thi, đồng thời cam kết rằng Người giám hộ đã đọc, hiểu và hoàn toàn tự 

nguyện đồng ý tất cả các điều khoản thể lệ cuộc thi để Người dự thi tham gia cuộc 

thi này. 

- Người giám hộ và người tham gia dự thi hoàn toàn đầy đủ năng lực và 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của pháp luật để tham gia cuộc thi. 


