
TỰU TRƯỜNG 2016 
Thể lệ cuộc thi: Bình chọn Kỉ niệm học trò 

 
1. Cuộc thi: Bình chọn “Kỉ niệm học trò” 

 Là cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện mang tên “TỰU TRƯỜNG 2016”. TỰU TRƯỜNG 
2016 là sự kiện HOCMAI tổ chức để chào đón năm học mới 2016 - 2017 dành cho học 
sinh các khối lớp 10, lớp 11, lớp 12. 

 Học sinh sẽ tham gia bình chọn cho ký ức học trò của các thầy cô đang tham gia giảng 
dạy tại Hệ thống giáo dục trực tuyến HOCMAI 

2. Mục đích: 
 Với học sinh nói chung: Bình chọn ký ức học trò là sân chơi để các bạn bày tỏ cảm xúc, 

chia sẻ những kỷ niệm học trò đáng nhớ của mình, là nơi các bạn nhận được những bài 
học ý nghĩa từ các thầy cô của HOCMAI. Đây còn là nơi các bạn có thể giao lưu, kết 
bạn để cùng học tập, cùng chia sẻ những ước mơ. 

3. Hình thức cuộc thi  
 
3.1. Kỉ niệm học trò của thầy/cô 

 Có 18 thầy cô tại HOCMAI sẽ tham gia chia sẻ về kỉ niệm thời học trò thông qua hình 
thức “livestream” (livestream: chia sẻ trực tiếp bằng video trên fanpage Hocmai.vn 
Online và kênh Youtube của HOCMAI 

 Học sinh sẽ xem và bình chọn kỷ niệm của thầy cô mà mình yêu thích. 
 
3.2. Kỉ niệm học trò của học sinh 

 Dưới mỗi video livestream của thầy cô, học sinh chia sẻ kỉ niệm học trò đáng nhớ của 
mình bằng cách viết kỉ niệm vào phần “bình luận” (comment). 

 Kỉ niệm nào nhận được nhiều tương tác nhất sẽ giành được giải thưởng từ HOCMAI. 
 
4. Thời gian bình chọn: Từ ngày 1.8.2016 - 5.9.2016 
5. Đối tượng tham gia bình chọn: 

 Tất cả học sinh thuộc cấp THPT trên toàn quốc không phân biệt người Việt Nam hay 
người nước ngoài đều được tham gia bình chọn kỉ niệm học trò của thầy cô và chia sẻ 
về kỉ niệm học trò của bản thân; 

6. Cách thức bình chọn 
6.1. Đối với kỉ niệm của thầy cô: 
Học sinh bình chọn cho kỷ niệm của thầy cô mà mình yêu thích bằng cách: 

 Like video có kỉ niệm của thầy cô mà mình yêu thích 
 Bình luận hoặc chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của bản thân ngay trong phần “Bình luận” phía 

dưới video. 
 Share video chia sẻ kỉ niệm của thầy cô mà bạn thích (nếu muốn nhiều bạn bè cùng 

xem kỉ niệm đó) 
HOCMAI sẽ dựa vào lượng View, Like, Comment, Share tại mỗi video kỉ niệm của thầy cô để 
tính tổng điểm, lựa chọn ra những kỉ niệm được tổng điểm cao nhất để xuất hiện trong buổi 
“Talk show” 
6.2. Đối với kỉ niệm của học sinh: 

 Với mỗi bình luận của học sinh dưới mỗi video chia sẻ kỉ niệm của thầy cô, bình luận 
nào nhận được nhiều tương tác nhất sẽ nhận được giải thưởng từ HOCMAI. 

(Lưu ý: Chỉ tính những bình luận chất lượng; không tính những bình luận mang tính chất spam) 
6.3. Nơi bình chọn: 

 Tại fanpage Hocmai.vn Online và trang…. 
 Tặng like, comment, share cho video kỉ niệm mà bạn yêu thích 



 Chia sẻ kỷ niệm học trò của bản thân và kêu gọi bạn bè like, bình luận về kỉ niệm 
của bản thân 

 Thời gian: Từ ngày 01.8.2016 - 05.9.2016 
 
7. Giải thưởng  
7.1. Cách thức tính giải: 
a. Bảng tính điểm tương tác 
 

Chỉ số/ Loại kỉ niệm View 
(Xem) 

Like 
(Thích) 

Comment (Bình 
luận)  

Share (Chia 
sẻ) 

Kỉ niệm học trò của thầy 
cô 

1 điểm 1 điểm 2 điểm 3 điểm 

Kỉ niệm học trò của học 
sinh 

N/A 1 điểm 2 điểm N/A 

 
b. Quy định về tính điểm tương tác: 

 Đối với kỉ niệm của thầy cô:  
 Tổng điểm tương tác được tính bằng tổng điểm của 04 loại chỉ số: View (xem), 

Like (Thích), Comment (Bình luận), Share (Chia sẻ). 
 Tổng điểm tương tác được tính trong 01 tuần kể từ ngày video kỉ niệm của thầy 

cô được xuất hiện trên fanpage Hocmai.vn Online 
 Đối với kỉ niệm của học sinh:  

 Tổng điểm tương tác được tính bằng tổng điểm của 02 loại chỉ số: Like (Thích), 
Comment (Bình luận) 

 Tổng điểm tương tác kỉ niệm của học sinh được tính từ ngày bình luận đó xuất 
hiện cho đến ngày 5/9/2016. 

7.2. Giải thưởng 
 18 bình luận của học sinh có lượt tương tác nhiều nhất dưới mỗi video chia sẻ kỉ niệm 

của thầy cô, sẽ nhận được phần quà từ HOCMAI. Mỗi phần quà bao gồm 01 áo phông 
HOCMAI, 1 bộ vòng tay khích lệ tinh thần học tập; 

 03 kỉ niệm có tổng điểm tương tác cao nhất sẽ được mời tham gia buổi “Talk show” tại 
HOCMAI cùng các thầy cô. 

 03 học sinh được tham gia buổi “Talk show” sẽ được lựa chọn học 01 khóa bất kỳ của 
thầy cô mà học sinh đó đã bình chọn. 

8. Quyền và trách nhiệm của người tham gia cuộc thi bình chọn 
 Học sinh có quyền tham gia bình chọn và chia sẻ kỉ niệm của bản thân mình nhiều lần 

trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi  
 Mỗi học sinh chỉ được tính giải 1 lần (nếu có 2 bình luận có lượt tương tác cao trong 02 

video khác nhau, HOCMAI chỉ tính bình luận có tương tác cao hơn để trao giải thưởng) 
 Học sinh từ chối tham gia nhận giải (Từ chối xuất hiện trong buổi Talkshow) HOCMAI sẽ 

mời học sinh có tổng điểm tương tác cao ngay sau học sinh đó để mời đến buổi 
Talkshow. 

9. Quyền và trách nhiệm của BTC cuộc thi 
 BTC có trách nhiệm thông báo trước cho học sinh về thời gian các buổi Livestream diễn 

ra trên fanpage Hocmai.vn Online; 
 BTC công bố tổng điểm bình chọn các video của thầy cô trên fanpage Hocmai.vn 

Online; trên LDP…; 
 BTC công bố học sinh đạt giải trên trang fanpage Hocmai.vn Online, trên LDP….; 



 BTC có quyền hủy kết quả bình chọn của học sinh nếu phát hiện ra kết quả có sự gian 
lận mà không cần thông báo trước tới học sinh đó; 

 Trong trường hợp có bất cứ thay đổi nào về thể lệ cuộc thi, BTC sẽ thông báo trước 
trên Blog, Fanpage, LDP, Website HOCMAI; 

10. Quy định chung về cuộc thi  

 Người tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của cuộc thi, đồng ý và tuân theo quy 
định bản thể lệ này. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến 
cuộc thi, BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng. 

 Bằng việc đồng ý tham gia chương trình này, người tham gia đồng ý và cam kết không 
khiếu nại, kiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào, cho dù có bất cứ tính chất 
gì và/ hoặc vì bất ký mục đích gì, nhằm mục đích chống lại BTC và/ hoặc bất kỳ tổ chức 
và/ hoặc cá nhân nào liên quan tại HOCMAI  

 Để được giải thích về chương trình, vui lòng liên hệ: Fanpage: Hocmai.vn Online 
 

 


