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ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

BTC LHPT TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XIV - 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

HƯỚNG DẪN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI TRÊN WEBSITE 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV - 2020 

 

I. CÁC QUY ĐỊNH: 

1. Đặt tên file: 

- Đặt tên file là tiếng Việt không dấu, thể hiện được tên đơn vị, tên thể 

loại và tên tác phẩm 

VD: ANGIANG_PHONGSU_Ten_tac_pham 

- Mỗi ký tự trống (khoảng cách) được thay thế bằng dấu gạch dưới: ‘_’ 

- Tên đơn vị, tên thể loại viết liền ; giữa tên đơn vị và tên thể loại có dấu _ 

- Tên file không được dài quá 255 ký tự 

2. Định dạng file Audio: 

MP3: Codec: MP3; Bitrate: 128kbps; SampleRate: 44000kHz; Number of 

Channels: 2 

3. Định dạng file văn bản: 

File văn bản được đặt tên theo quy định và có dạng .PDF 

4. Định dạng file ảnh gửi kèm tác phẩm: 

File ảnh có định dạng JPG, PNG 

Nếu có nhiều ảnh, có thể nén vào một file RAR hoặc ZIP để tải lên hệ 

thống. 

Quy tắc đặt tên từng file ảnh như sau: 

HoTenTacGia_TheLoai_TenTacPham 

VD: BuiTheAnh_PhongSu_XuLyRacThai.JPG 

5. Tác phẩm nhiều phần/kỳ:  

Đối với tác phẩm có nhiều phần, nhiều kỳ thì cần nối các phần/kỳ của tác 

phẩm đó lại thành 1 tác phẩm hoàn chỉnh. Phần âm thanh nối vào 01 file 

MP3 và phần văn bản nối thành 01 file PDF. 

Trong file PDF nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc của từng phần, từng kỳ. 

VD: Tác phẩm “Xử lý rác thải (gồm 03 kỳ)”. 
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Trong văn bản kèm theo đề nghị ghi rõ: 

Tít kỳ 1: thời gian từ: 0 phút đến 3p30 

Tít kỳ 2: thời gian từ: 3p31 đến 7p 

… 

Ban tổ chức không nhận các tác phẩm nhiều phần, nhiều kỳ không 

được ghép nối khi tải lên hệ thống. 

6. Tài khoản 

Ban Tổ chức cung cấp tên tài khoản, mật khẩu của Đơn vị (đã được cấp) 

có dạng như sau: 

Tài khoản: TenDonVi 

Mật khẩu: MatKhau 

 

 

II. CÁCH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI QUA INTERNET 

(Gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức với thông tin tài khoản đã được cấp. 

Các đơn vị dự thi chỉ có quyền đăng tác phẩm dự thi và xem các tác phẩm 

của đơn vị mình) 

1. Mở trình duyệt web, truy cập vào địa chỉ: https://lhpt.vov.vn   

2. Chọn “Tác nghiệp” 

 

3. Nhập thông tin đăng nhập bao gồm: Tên tài khoản, mật khẩu (đã được 

cấp theo số điện thoại đầu mối của đơn vị). Sau đó chọn Login (đăng 

nhập) 

4. Chọn “Thêm tác phẩm” 

 

https://lhpt.vov.vn/
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5. Nhập thông tin về tác phẩm như: Tiêu đề, thể loại, thời lượng, tóm tắt nội 

dung, tên tác giả. 

 

 

6. Chọn file Âm thanh, file Văn bản, file ảnh từ máy tính 

 

7. Sau khi nhập đủ thông tin chọn “Lưu lại” để cập nhật tác phẩm lên hệ thống. 

8. Danh sách tác phẩm dự thi của đơn vị được hiển thị tại “Danh sách tác 

phẩm của đơn vị” trên hệ thống như trong hình. Để cập nhật các tác phẩm 

tiếp theo, thực hiện lại từ bước 1. 
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Hỗ trợ kỹ thuật:  

Bùi Thế Anh, Phó trưởng phòng 

Phòng Nghiên cứu phát triển và Quản lý khoa học, Trung tâm R&D,  

Đài Tiếng nói Việt Nam 

Di động: 0986 198197, cố định: 024 39781923 

Email: buitheanh@vov.vn 


