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Giới thiệu về Mini Game “Cho yêu thương thêm cơ hội” 
 
1. Giới thiệu chung 
 
World Vision Việt Nam tổ chức minigame với chủ đề “Cho yêu thương thêm cơ hội” nhằm lan toả 
các thực hành tốt trong việc nuôi dạy con cái tới các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ, từ đó góp 
phần xây dựng môi trường sống an toàn, cởi mở, và yêu thương nơi các thành viên trong gia đình 
tin cậy và giúp đỡ nhau để cùng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.  
 
1.2. Đối tượng tham gia mini game: 
Tất cả những ai quan tâm đến chủ đề Làm cha mẹ tích cực | Kỷ luật tích cực, đặc biệt là các bậc 
cha mẹ và người chăm sóc trẻ. 
 
1.3. Thời gian 

- 28.11.2022 – 08.01.2023 
 
2. Cách thức tham gia 

 
Từ 28.11.2022 – 01.01.2023, mỗi Thứ 2 đầu tuần, World Vision Việt Nam sẽ đăng tải 1 video “đề bài” 
về tình huống ứng xử giữa cha mẹ và con cái.  
 
Người dự thi tham gia bằng việc thực hiện đầy đủ các bước: 

- Like video; và 
- Để lại bình luận dưới mỗi video, trong đó: 

1) Đề xuất cách giải quyết tình huống đưa ra và  
2) Chia sẻ trải nghiệm cá nhân liên quan tới tình huống; và 

- Huy động lượt like/comment trong comment thread (chuỗi bình luận) 
 
02 bình luận nhận được nhiều tương tác và phản hồi nhất trong khoảng thời gian 7 ngày (từ khi 
video đăng tải đến 23h59’ ngày Chủ nhật trong tuần) sẽ nhận được phần quà “Lời Giải Lan Toả” 
của cuộc thi 
 
Mỗi tuần, BTC sẽ lựa chọn câu chuyện/giải pháp hay nhất để trao Giải "Câu Chuyện Đáng Nhớ." 
BTC sẽ đánh giá trên 2 tiêu chí: Chất lượng câu chuyện/giải pháp (60%) và độ lan toả/tương tác 
(40%) 
 
01 Giải "Câu Chuyện Ấn Tượng Nhất" sẽ được BTC lựa chọn từ tất cả các bài dự thi theo 2 tiêu chí: 
Chất lượng (60%) và Độ lan toả (40%) 
 
3. Tiêu chí chấm giải 

 
3.1. Giải Tương tác 

- 1 like/tương tác: 1 điểm 
- Tag 01 người bạn vào dòng phản hồi bình luận (thread): 2 điểm.  
- 1 comment phản hồi có ý nghĩa (không “.”, hóng, tag bạn bè mà không có lời giải thích…): 

3 điểm 
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- 1 lượt share công khai (public) bài post video “đề bài” với lời giải của bạn kèm hashtag 
#ChoYêuThươngThêmCơHội #LàmChaMẹTíchCực #LàmConTíchCực #BảoVệTrẻEm 
#WorldVisionVietNam: 10 điểm 
 

3.2. Giải Nội dung 
- 60% điểm số dựa vào chất lượng bài dự thi. Bài dự thi sẽ được hội đồng gồm thành viên 

BTC và chuyên gia Bảo vệ và Sự Tham của Trẻ em của World Vision Việt Nam đánh giá và 
chấm điểm 

o Tính áp dụng/hiệu quả của giải pháp dành cho “đề bài” 
o Nội dung câu chuyện/trải nghiệm cá nhân liên quan đến chủ đề các mối quan hệ 

trong gia đình. Gợi ý chủ đề: Làm cha mẹ/làm con, Giao tiếp giữa các thế hệ, Xây 
dựng/hàn gắn các mối quan hệ gia đình, Tìm tiếng nói chung giữa các thành viên 
trong gia đình, Kỷ luật tích cực, Gia đình Toàn mỹ,… 

o Câu chuyện mang lại thông điệp lan toả phương pháp kỷ luật tích cực như trong 
các video đã chia sẻ 

o Cách thức trình bày ý nghĩa, truyền cảm hứng 
 

- 40% điểm số dựa vào độ lan toả: Quy chế tính điểm tương tự như đối với Giải Tương tác 
 
4. Cơ cấu giải thưởng 

 
4.1. Giải Tương tác 

- 10 giải Lời Giải Lan Toả (02 giải/tuần) 
Bộ quà tặng gồm 01 túi vải canvas và 01 áo phông trị giá 300.000 VND 
 

4.2. Giải Nội dung 
- 05 giải Câu Chuyện Đáng Nhớ (01 giải/tuần) 

Bộ quà tặng gồm 01 túi vải canvas, 01 bình nước giữ nhiệt, 01 áo phông, 01 cốc sứ trị giá 
800.000 VND 

- 01 giải Câu Chuyện Ấn Tượng Nhất:  
Bộ quà tặng gồm 01 ba lô, 01 áo jacket, 01 áo phông, 01 áo mưa trị giá 1.300.000 VND  

 
5. Cách thức trao thưởng  

- Danh sách những người thắng giải sẽ được công bố trên Fanpage World Vision Việt Nam 
sau khi được ban tổ chức đánh giá và thời gian bình chọn kết thúc (sau ngày 08.01.2023) 

- Tất cả giải thưởng được trao vào cuối chương trình và trao một lần duy nhất theo công bố 
giải.  

- BTC có quyền yêu cầu người thắng giải cung cấp hình ảnh nhận giải và sử dụng sản phẩm 
và BTC có quyền sử dụng hình ảnh này cho mục đích truyền thông mà không cần phải 
thông báo trước.  

-  Người thắng cuộc gửi thông tin cá nhân về cho Fanpage World Vision Việt Nam bao gồm:  
o Họ và tên đối tượng dự thi 
o Số điện thoại  
o Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc để BTC có thể liên lạc khi cần thiết. 

- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 
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o  Trong vòng 05 ngày kể từ khi BTC công bố mà người đoạt giải không liên lạc lại 
hoặc không gửi thông tin cá nhân, BTC có quyền hủy bỏ giải thưởng mà không cần 
thông báo trước. 

o Thời hạn cuối cùng mà BTC có trách nhiệm trao giải cho người đoạt giải là 45 ngày 
sau khi công bố giải thưởng.  

o BTC sẽ liên hệ trao quà không quá 3 lần qua thông tin mà người đạt giải đã cung 
cấp. Quá thời hạn này nếu như BTC không thể liên lạc được với người đoạt giải thì 
giải thưởng sẽ được xử lý theo quyết định của BTC.  

 
6. Thể lệ chung  

 
- Bằng cách tham gia cuộc thi, người chơi đã đồng ý với tất cả thể lệ cuộc thi.  
- Lượt tương tác/share cho bài dự thi (áp dụng cho cả Giải Tương tác và Giải Nội dung) sẽ 

được tính từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 08/01/2023 căn cứ theo dữ liệu cho BTC thu 
thập. 

- Các bài dự thi nộp sau ngày 08/01/2023 sẽ không được chấp nhận.  
- Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 
- Giải thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hoặc hiện vật khác có giá trị tương đương.  
- BTC được toàn quyền sử dụng tất cả những tác phẩm tham gia dự thi và thông tin người 

dự thi mà không phải thông báo hay trả bất kỳ chi phí phát sinh nào. 
 

Để biết thêm thông tin về chương trình và giải đáp các thắc mắc, liên hệ Fanpage World 

Vision Việt Nam: https://www.facebook.com/WorldVisionVN  
 

https://www.facebook.com/WorldVisionVN

