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QUY ĐỊNH VỀ XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM 

 
I. TIÊU CHÍ XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM 

I. KHÁI NIỆM KỶ LỤC  

1. Xét về cách thể hiện, Kỷ lục Việt Nam được hiểu và xác lập theo hai khía cạnh 

gồm nội dung và hình thức.  

- Về khía cạnh hình thức: Kỷ lục là những hiện tượng, sự kiện, hiện vật… có 

các tiêu chí “duy nhất”, “lớn nhất”, “nhỏ nhất”, “dài nhất”, “ngắn nhất” hoặc 

“đầu tiên” hay vượt qua những kỳ tích đã được thực hiện trước đây của cá 

nhân, đơn vị. Các Kỷ lục xét theo góc độ này thường có khả năng so sánh, định 

lượng, có thể đo đếm được, có các số liệu cụ thể, hoặc có tài liệu đã được công 

bố chính thức. Các Kỷ lục xét theo hình thức có thể bị phá vỡ bởi chính cá 

nhân/đơn vị đã xác lập hoặc các cá nhân/đơn vị khác ở cùng hạng mục xác lập. 

- Xét về nội dung: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings khuyến khích việc 

xác lập các Kỷ lục mang giá trị nội dung do các cá nhân, tổ chức xây dựng, tạo 

lập được bằng quá trình lao động, sáng tạo, thực hành – thực chứng kết quả. 

Những Kỷ lục đó góp phần tạo ra các tác phẩm, công trình… mang những giá 

trị tốt đẹp phục vụ cộng đồng, xã hội. VietKings xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

các tiêu chí đánh giá các kỷ lục không chỉ về thể chất, các yếu tố vật lý… mà 

nhấn mạnh về các giá trị văn hóa, tinh thần, lịch sử, tâm linh… tức các giá trị 

về nội dung mà các kỷ lục truyền tải. 

Kỷ lục Việt Nam theo khía cạnh này được xem xét, đánh giá, xác lập hoàn toàn 

trên khía cạnh nội dung mà không hoặc ít bị lệ thuộc vào khía cạnh hình thức 

của các sự vật, hiện tượng như các kỷ lục hình thức thông thường. Các Kỷ lục 

được xác lập giá trị nội dung thường khó có thể định lượng và đo đếm nhưng là 

những giá trị tích cực, độc đáo, ý nghĩa, hàm lượng thông tin và nội dung cao, 

những giá trị nội dung các Kỷ lục này mang lại có những đóng góp to lớn, tích 

cực đối với xã hội và cộng đồng trên nhiều khía cạnh khác nhau. Kỷ lục ở dạng 

này thường ít hoặc khó bị phá vỡ.  

2. Xét về tính tồn tại, Kỷ lục gồm Kỷ lục Bất biến và các Kỷ lục Biến đổi.  

- Kỷ lục Bất biến là những sự vật, hiện tượng, sự kiện... đã có, tồn tại và gần 

như không bị biến đổi. Kỷ lục này thường thiên về yếu tố tự nhiên, có tính bền 

vững theo thời gian như Ngọn núi cao nhất, Dòng sông dài nhất... hay các sự 

kiện lịch sử, văn hoá – xã hội... nổi bật có tính duy nhất hay mang yếu tố đầu 

tiên được con người thực hiện.  

- Kỷ lục biến đổi là những sự vật, hiện tượng, sự kiện...xác lập tại một thời 

điểm nhất định, có thể bị thay đổi nếu có một những sự vật, hiện tượng, sự 

kiện... nào đó vượt qua những thông số cũ. Từ chuyên môn gọi là “Phá Kỷ 

lục”. Chính vì điều này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khuyến khích tinh thần, ý 

chí vượt qua những giới hạn, chinh phục đỉnh cao mới, kiến tạo nên những giá 

trị Kỷ lục mới trên phạm vi toàn quốc.  

3. Xét về thời gian diễn ra Kỷ lục, Kỷ lục được xem xét ở 2 khía cạnh trực tiếp (sự 

kiện diễn ra cùng lúc với thời điểm xác lập Kỷ lục) và gián tiếp (sự kiện đã diễn ra 

trước đó hoặc thông qua các hình thức xét hồ sơ có yếu tố Kỷ lục). 
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4. Xét về tính chất, hồ sơ Kỷ lục Việt Nam được xem xét ở 2 khía cạnh Thương mại 

và Phi thương mại. 

II. BỘ TIÊU CHÍ XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM 
Kỷ lục Việt Nam được xác lập cần đảm bảo các tiêu chí chính: 

STT TIÊU CHÍ XÁC LẬP 

1 Xác lập Kỷ lục cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức hiện sinh sống, làm việc tại 

Việt Nam hoặc người Việt Nam hiện đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài có 

nội dung xác lập phù hợp tại Việt Nam hoặc nội dung Kỷ lục do chính VietKings 

tự đề xuất, xác lập trong các hành trình. Các hồ sơ không phù hợp với tiêu chí 

này, VietKings sẽ căn cứ theo từng trường hợp cụ thể và nhu cầu của các cá nhân 

– đơn vị để hướng dẫn đăng ký Kỷ lục tại các Tổ chức Kỷ lục khác phù hợp với 

đối tượng. 

2 Kỷ lục được xem xét rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực như con người, tự nhiên, 

văn hóa, lịch sử, kinh tế, du lịch, ẩm thực, đặc sản… nhằm tìm kiếm, xác lập 

những nội dung độc đáo, mới lạ, khác biệt và vinh danh các giá trị đỉnh cao về tự 

nhiên, con người... trong phạm vi quốc gia. 

3 Xác lập những thành tựu, những giá trị tích cực mang yếu tố Kỷ lục của con 

người.  

4 Xác lập các nội dung Kỷ lục mang yếu tố “đầu tiên” có nội dung tích cực, khơi 

dậy sức sáng tạo, đổi mới phục vụ cuộc sống con người. 

5 Xác lập các sự việc, sự vật, hiện tượng, sự kiện, hiện vật, kỳ tích... chứa các yếu 

tố “nhất” (nhỏ nhất, lớn nhất, duy nhất...) có tính tích cực. 

6 Xác lập các nội dung Kỷ lục yếu tố bất biến của thiên nhiên, con người, các nội 

dung mang tính tiên phong, các công trình – sự kiện đã có nhưng không hoặc ít bị 

biến đổi bởi thời gian 

7 Kỷ lục được xem xét trên các thông số cụ thể, có khả năng so sánh, định lượng 

và có thể đo đếm được, có số liệu cụ thể, hoặc có tài liệu cụ thể để chứng minh 

8 Xác lập những sự vật, hiện tượng, sự kiện... mang yếu tố nội dung Kỷ lục, có ý 

nghĩa quan trọng đối với sự hình thành, phát triển và góp phần mang lại những 

giá trị cho cộng đồng và xã hội. 

9 Xác lập các yếu tố phá vỡ Kỷ lục (do chính cá nhân, đơn vị tự phá vỡ hoặc phá 

vỡ Kỷ lục của các cá nhân, đơn vị khác đã xác lập trước đó) 

10 Xác lập các Kỷ lục trực tiếp liên quan đến các sự kiện, sự việc ... mang yếu tố 

Kỷ lục, diễn ra cùng lúc với thời điểm xác lập. 

(Ví dụ Festival, các lễ hội, sự kiện do các cá nhân, đơn vị... tổ chức) 

11 Kỷ lục có thể được xác lập ở các thời điểm xác lập khác nhau, nhưng đảm bảo 

tuân theo từng bộ tiêu chí riêng về xác lập nội dung Kỷ lục trong quá khứ, hiện 

tại và tương lai hoặc trong một giai đoạn cụ thể, hồ sơ cần chứng minh được 

yếu tố Kỷ lục. Các thông tin về thời gian, giai đoạn xác lập được VietKings ghi 
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rõ trên bằng xác lập Kỷ lục. 

Tiêu chí cho các Kỷ lục ở dạng này được thực hiện bằng một bộ tiêu chí cụ thể 

do VietKings ban hành. 

12 Các Kỷ lục được xem xét trên cơ sở các đề cử, giới thiệu của các cơ quan, ban 

ngành đoàn thể, các hiệp hội ngành nghề, các đơn vị, cá nhân… có uy tín tại Việt 

Nam; căn cứ các tài liệu minh chứng nội dung Kỷ lục liên quan, tuân thủ theo quá 

trình kiểm tra, đối chiếu và thẩm định của VietKings, dưới góc nhìn Kỷ lục với 

các nguyên tắc, tiêu chí riêng do VietKings quy định căn cứ vào chức năng, 

quyền hạn của VietKings trong hệ thống Liên minh Kỷ lục Thế giới 

(WorldKings) và theo tiêu chí của WorldKings trên toàn cầu. 

13 Đối với các đề xuất đăng ký liên quan đến tiêu chí về Ý chí Kỷ lục, Top, Best, 

Chuyện lạ, Bách niên Trường thọ S100… tuân thủ theo Bộ tiêu chí riêng cho 

từng nội dung đăng ký và đi theo các Hành trình do TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam 

– Tổ chức Kỷ lục Việt Nam theo các giai đoạn của hành trình. 

14 Đối với các đề xuất đăng ký liên quan đến ẩm thực tuân thủ theo các nguyên tắc 

xác lập trong lĩnh vực này, đảm bảo đáp ứng Bộ tiêu chí về Kỷ lục ẩm thực do 

VietKings ban hành.  

15 Thông thường, mỗi một Kỷ lục khi được xác lập chỉ ghi nhận một tiêu chí chính 

thức như đầu tiên/duy nhất/nhiều nhất/lớn nhất… hoặc tiêu chí Tôn vinh các giá 

trị Nội dung Kỷ lục. Bằng xác lập Kỷ lục không cùng lúc ghi nhận 02 tiêu chí Kỷ 

lục trở lên (trừ một số trường hợp đặc biệt có ý kiến từ Hội đồng Kỷ lục).  

 

 

III. NGUYÊN TẮC XÁC LẬP – CÔNG BỐ KỶ LỤC VIỆT NAM 

 

TT NGUYÊN TẮC XÁC LẬP 

1 Chỉ xác lập các nội dung Kỷ lục có giá trị tích cực, độc đáo, ý nghĩa mang lại 

có những đóng góp ý nghĩa trên nhiều các khía cạnh khác nhau cho cộng đồng, 

xã hội. 

2 Xác lập các nội dung có tác dụng khơi gợi những giá trị tốt đẹp, sức sáng tạo, 

đổi mới ngày càng tiến bộ trong cộng đồng, xã hội. 

3 Xác lập các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần quảng bá hữu 

hiệu cho hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong nước và quốc tế. 

4 Xác lập Kỷ lục theo nguyên tắc trung thực, khách quan.  

5 Khuyến khích, thúc đẩy mọi ước muốn vươn tới những Kỷ lục mới của các cá 

nhân – đơn vị, khuyến khích việc phá vỡ Kỷ lục để đạt đến những đỉnh cao mới 

ở các lĩnh vực trong phạm vi địa phương và quốc gia, quốc tế 

6 Kỷ lục được xác lập theo các nguyên tắc điều tra độc lập của Hội đồng Xác 

lập, Hội đồng Biên tập của VietKings, dựa theo bộ hồ sơ đăng ký Kỷ lục của các 

cá nhân – đơn vị, theo dòng sự kiện, các yếu tố - lĩnh vực trong đời sống, tham 

khảo các kênh thông tin – truyền thông chính thống…, theo ý kiến độc lập của 

các chuyên gia, chuyên viên trong các lĩnh vực có Kỷ lục.  

7 Xem xét bằng các giới thiệu, đề xuất của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các 
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hiệp hội ngành nghề, các đơn vị, cá nhân… có uy tín trong cả nước trên các khía 

cạnh, lĩnh vực của đời sống. 

8 Đối với các Kỷ lục xác lập trực tiếp, VietKings có quyền cử đại diện giám sát 

trực tiếp để quyết định việc xác lập Kỷ lục. Các cá nhân – đơn vị tham gia phải 

tuyệt đối tuân thủ theo các nguyên tắc, tiêu chí Kỷ lục trực tiếp với từng nội 

dung cụ thể của kỷ lục. Nếu cá nhân – đơn vị thực hiện chưa đạt yêu cầu và tiêu 

chí Kỷ lục thì Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có quyền yêu cầu cá nhân – đơn vị thực 

hiện lại đến khi đạt yêu cầu. Các chi phí phát sinh nếu có sẽ do hai bên xem xét 

thống nhất. 

9 Đối với các Kỷ lục mang tính biểu diễn mạo hiểm, các cá nhân – đơn vị cần ký 

cam kết tự nguyện tham gia, chuẩn bị các phương án hỗ trợ, đảm bảo nguyên 

tắc an toàn trong quá trình thực hiện. VietKings có nhiệm vụ tư vấn thêm cho 

các cá nhân – đơn vị phương án an toàn nhưng không chịu trách nhiệm nếu có 

những sự cố đáng tiếc trong quá trình biểu diễn đối với cá nhân – đơn vị thực 

hiện.  

10 Tuân thủ theo quá trình kiểm tra, đối chiếu và thẩm định của VietKings, dưới 

góc nhìn của Kỷ lục với các nguyên tắc, tiêu chí độc lập do VietKings quy 

định. 

11 Các cá nhân – đơn vị tự nguyện tham gia việc xác lập Kỷ lục, tuân thủ các quy 

tắc do VietKings đưa ra gồm các quy định về việc xác lập Kỷ lục, quy định về 

việc Thu phí – Tài trợ phí xác lập Kỷ lục đã được ban hành. 

12 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn trọng và đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin 

cho các cá nhân/đơn vị đăng ký đối với các tài liệu không được phép công bố. 

13 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam giữ quyền công bố các nội dung có yếu tố Kỷ lục sau 

quá trình xem xét, đánh giá khách quan. Trước khi có quyết định xác lập chính 

thức từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, các cá nhân – đơn vị đăng ký Kỷ lục không 

có quyền công bố, tự công bố Kỷ lục. Đồng thời, không được tự ý thay đổi bất 

kỳ nội dung công bố nào của Kỷ lục. 

14 Đối với các đề xuất đăng ký Kỷ lục liên quan đến tiêu chí về thị phần sản 

phẩm và dịch vụ của một cá nhân/đơn vị trên thị trường bắt buộc phải có các 

báo cáo điều tra nghiên cứu thị trường để chứng minh theo thời gian phù hợp với 

nội dung đăng ký Kỷ lục. Các Kỷ lục được công nhận theo tiêu chí này có hiệu 

lực kể từ ngày công bố Kỷ lục; Có giá trị tương đương với thời gian với các báo 

cáo nghiên cứu thị trường thực hiện công bố và có thời hạn đến thời điểm các 

báo cáo điều tra nghiên cứu thị trường mới được công bố, chứng minh các số 

liệu thay đổi phù hợp. 

15 Việc xác lập Kỷ lục trong một số trường hợp được xử lý theo quy định của Liên 

minh Kỷ lục Thế giới: “Hồ sơ đăng ký trước được ưu tiên xác lập trước”, các 

hồ sơ cùng nội dung nộp sau sẽ tuân theo nguyên tắc PHÁ KỶ LỤC. 

16 Việc giám sát, theo dõi Kỷ lục được ghi nhận lại bằng nhật ký Kỷ lục, biên bản 

ghi nhận thông tin, giám sát cùng các tài liệu – hình ảnh – video minh chứng 

thực tế cho quá trình làm việc giữa các bên. 

17 Trong các trường hợp, Kỷ lục có đối tượng sở hữu từ 02 (cá nhân hoặc đơn vị) 

trở lên, VietKings có quyền xem xét để cấp bằng đồng sở hữu cho các cá nhân 

– đơn vị liên quan. Các cá nhân – đơn vị liên quan có trách nhiệm bổ sung hồ sơ 
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chứng minh vai trò của hai bên đối với Kỷ lục, thỏa thuận đồng sở hữu công 

trình Kỷ lục hợp pháp và xác nhận của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong 

trường hợp này, các cá nhân – đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục có các quyền lợi – 

nghĩa vụ tương đương nhau theo quy định của VietKings. Nếu nảy sinh các vấn 

đề liên quan đến tranh chấp giữa các bên đồng sở hữu, các bên có trách nhiệm tự 

giải quyết trước pháp luật. 

18 Trong trường hợp Kỷ lục đã xác lập có sự thay đổi về chủ sở hữu thì việc 

chuyển quyền sở hữu Kỷ lục phải có sự thoả thuận của tất cả các bên, tuân thủ 

theo các nguyên tắc thay đổi, chuyển quyền chủ sở hữu của Pháp luật. Các cá 

nhân – đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo đến VietKings, bổ sung các hồ 

sơ – tài liệu liên quan để VietKings xem xét việc thay đổi đối tượng đồng sở hữu 

bằng Kỷ lục. 

19 Các quy định về thu phí xác lập Kỷ lục Việt Nam do VietKings ban hành dựa 

theo cách thức thu phí của Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới mà VietKings là 

thành viên. Quy định thu phí Kỷ lục được VietKings công khai trên website 

chính thức của tổ chức để các cá nhân – đơn vị nắm thông tin. Các cá nhân – 

đơn vị khi nộp hồ sơ đăng ký Kỷ lục Việt Nam cần nắm để biết và tuân thủ. 

VietKings có quyền từ chối xác lập đối với các cá nhân – đơn vị không tuân thủ 

theo các quy định này. 

Các hồ sơ Kỷ lục được xem xét miễn – giảm phí được quy định tại Quy định 

thu phí do VietKings ban hành.  

20 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có quyền từ chối thẩm định, giám sát, xác lập các đề 

xuất mạo hiểm, không đảm bảo an toàn hoặc các đề xuất không phù hợp với các 

nguyên tắc, tiêu chí đã quy định tại Quy chế xác lập Kỷ lục hiện hành mà không 

cần thông báo đến các cá nhân – đơn vị đăng ký. Các trường hợp không xác 

lập, không khuyến khích xác lập được quy định trong Bộ nguyên tắc xác lập 

Kỷ lục Việt Nam đã ban hành. 

 

IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP VIETKINGS TỪ CHỐI XÁC LẬP 
VietKings có quyền từ chối xác lập Kỷ lục trong các trường hợp sau: 

1. Những nội dung đăng ký Kỷ lục có ảnh hưởng tiêu cực đến các chủ trương, chính 

sách, pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Những nội dung đăng ký Kỷ lục có ảnh hưởng đến xấu an ninh, tư tưởng, uy tín 

quyền lợi của đất nước và con người Việt Nam cũng như thế giới. 

3. Những nội dung đăng ký Kỷ lục mang tính tiêu cực. 

4. Những nội dung đăng ký Kỷ lục mang tính mạo hiểm, nguy hiểm, không đảm bản 

an toàn, có thể ảnh hưởng xấu đến cá nhân – đơn vị tham gia và cộng đồng xã hội. 

5. Những nội dung đăng ký Kỷ lục không phù hợp với phong tục, tập quán … của 

đất nước và con người Việt Nam. 

6. Những nội dung đăng ký Kỷ lục không phù hợp với đạo đức, văn hóa truyền thống 

của dân tộc Việt Nam. 

7. Những nội dung đăng ký Kỷ lục còn có nhiều ý kiến trái ngược hoặc tranh cãi, 

chưa rõ ràng từ các nhà chuyên môn, chuyên gia trong các lĩnh vực. 

8. Các cá nhân – đơn vị không đảm bảo việc thực hiện hồ sơ đăng ký Kỷ lục hoặc 

không bổ sung hồ sơ kịp thời theo quy định. 
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9. Các cá nhân – đơn vị không tuân thủ các tiêu chí – nguyên tắc xác lập, nguyên tắc 

thu phí của VietKings. 

10. Các Kỷ lục không phù hợp với tiêu chí của hệ thống Liên minh Kỷ lục Thế giới - 

WorldKings toàn cầu. 

 

V. QUY ĐỊNH VỀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÁC 

LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM 
1. Các cá nhân/tổ chức đăng ký xác lập Kỷ lục Việt Nam cần tải mẫu đăng ký Kỷ lục 

Việt Nam tại website chính thức của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam: www.kyluc.vn tại 

mục Liên hệ, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, có chữ ký, con dấu của 

cá nhân/đơn vị thực hiện. 

2. Hồ sơ sau khi thực hiện được chuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới 

Văn phòng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam bằng hồ sơ gốc. Bản mềm hồ sơ gửi qua e-

mail của VietKings trước thời gian trao Kỷ lục ít nhất là 03 tuần. 

3. Đối với các hồ sơ cần xử lý gấp trong thời gian dưới 01 tuần, cá nhân  - đơn vị có 

trách nhiệm cung cấp hồ sơ đầy đủ và nhanh chóng, tuân thủ quy định xác lập và 

quy định thu phí xác lập theo quy định. 

4. Các cá nhân và đơn vị chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trước khi chuyển cho 

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Mọi hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu được coi như 

không hợp lệ để xét duyệt.  

Hồ sơ đăng ký Kỷ lục Việt Nam bao gồm: 

4.1  ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 
- Mẫu đăng ký dành cho cá nhân có chữ ký của chính cá nhân đăng ký; 

- Mẫu thông tin Niên lịch và thành tựu Cá nhân theo mẫu; 

- Bài viết mô tả chi tiết Kỷ lục (giới thiệu về cá nhân thực hiện, giới thiệu về mục 

đích, ý nghĩa, các thông số kỷ lục liên quan...); nhật ký – quá trình thực hiện Kỷ 

lục. 

- Đĩa CD, album hình ảnh, clip thực hiện Kỷ lục  

- Bản vẽ phác thảo maket, phối cảnh tác phẩm Kỷ lục (nếu Kỷ lục chưa diễn ra hoặc 

chưa hoàn thiện).  

- Đối với các Kỷ lục liên quan đến việc sáng tác văn học, âm nhạc... phải có sách, 

ấn phẩm đã được xuất bản hoặc có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản; 

- Các giấy tờ liên quan đến bản quyền, sở hữu trí tuệ của tác giả - tác phẩm; 

- Các bài báo liên quan đến nội dung đề xuất Kỷ lục. 

- Tùy theo đề cử, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ yêu cầu cá nhân bổ sung các giấy tờ, 

văn bản khác liên quan đến nội dung đề  xuất.                                                                                                                                                                                                                                                              

4.2 . ĐỐI VỚI TỔ CHỨC - ĐƠN VỊ 

- Mẫu đăng ký dành cho đơn vị sở hữu có chữ ký, con dấu hợp lệ của đơn vị theo 

mẫu; 

- Mẫu thông tin Niên lịch và thành tựu đơn vị theo mẫu; 

- Bản photo giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị; 

- Đĩa CD hình ảnh, clip thực hiện Kỷ lục (nếu sản phẩm, tác phẩm Kỷ lục đã diễn ra 

hoặc đã được hoàn thiện trong thực tế hoặc bổ sung sau sự kiện thực hiện – công 

bố Kỷ lục); 
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- Bản vẽ phác thảo maket, bản vẽ phối cảnh Kỷ lục (nếu kỷ lục chưa diễn ra hoặc 

chưa hoàn thiện); 

- Bài giới thiệu của đơn vị sở hữu và kỷ lục thực hiện (giới thiệu về đơn vị thực 

hiện, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, các thông số kỷ lục liên quan...); 

- Các bài báo liên quan đến Kỷ lục và đơn vị sở hữu; 

- Kế hoạch tổ chức sự kiện, kịch bản chương trình, thông cáo báo chí; 

- Đối với các kỷ lục ngoài trời hoặc thực hiện nơi công cộng, sân vận động, nhà thi 

đấu ..., có nhiều người tham gia, đơn vị cần bổ sung bản photo giấy phép tổ chức 

sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương cấp phép; 

- Đối với các kỷ lục của đơn vị sở hữu do các công ty sự kiện được ủy quyền thực 

hiện cần bổ sung giấy ủy quyền đăng ký kỷ lục của đơn vị sở hữu chính thức và 

giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty sự kiện; 

- Bổ sung các văn bản, giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận 

vệ sinh an toàn thực phẩm, bản nghiệm thu công trình, nghiệm thu sản phẩm, giấy 

phép tổ chức chương trình, giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy theo quy định, Bản 

tự công bố chất lượng sản phẩm... tùy thuộc vào lĩnh vực xác lập kỷ lục theo yêu 

cầu của chuyên viên hướng dẫn hồ sơ Kỷ lục; 

- Các hình ảnh, video clip đính kèm hồ sơ được VietKings sử dụng trên các phương 

tiện truyền thông của Kỷ lục Việt Nam như trang tin điện tử, bản tin, ấn phẩm cẩm 

nang thông tin kỷ lục... đảm bảo không vi phạm bản quyền sử dụng. 

- Tùy theo đề cử, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ yêu cầu đơn vị bổ sung các giấy tờ, 

văn bản khác có liên quan đến đề xuất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Đối với các đề xuất có tính chất so sánh về số lượng, trọng lượng, mức độ... trong 

các hoạt động kinh doanh, thương mại, cá nhân và đơn vị đề xuất kỷ lục phải bổ 

sung Bảng khảo sát thị trường do chính đơn vị hoặc các công ty nghiên cứu thị 

trường thực hiện.  
 

VI. QUY TRÌNH ĐỀ XUẤT KỶ LỤC VIỆT NAM 
1. Tất cả các hồ sơ đáp ứng các yếu tố Kỷ lục, đảm bảo tiêu chí - nguyên tắc xác lập 

đều được VietKings ghi nhận và đề xuất Kỷ lục dưới góc nhìn Kỷ lục. 

2. Hồ sơ đăng ký Kỷ lục Việt Nam do các cá nhân, đơn vị gửi thông tin đề cử về cho 

VietKings. 

3. VietKings tiếp nhận hướng dẫn thông tin đăng ký Kỷ lục qua hệ thống email, tổng 

đài, hotline, Fanpage... Bản mềm hồ sơ được gửi qua email/zalo/viber chuyên viên 

hướng dẫn để được xem xét, phản hồi. 

4. Hồ sơ đăng ký Kỷ lục chỉ hợp lệ và được xét duyệt bởi Hội đồng Xác lập Kỷ lục 

Việt Nam khi cá nhân – đơn vị hoàn thiện đúng và đầy đủ theo hướng dẫn của 

chuyên viên VietKings. VietKings yêu cầu toàn bộ hồ sơ phải là bản cứng có xác 

nhận của các cá nhân – đơn vị và chuyển về Văn phòng VietKings. 

5. Đối với các đề xuất có tính chất so sánh về số lượng, trọng lượng, mức độ... trong 

các hoạt động kinh doanh, thương mại, cá nhân và đơn vị đề xuất kỷ lục phải bổ 

sung Bảng khảo sát thị trường do chính đơn vị hoặc các công ty nghiên cứu thị 

trường thực hiện. Trong trường hợp, cá nhân và đơn vị không thể thực hiện thì 

VietKings sẽ thực hiện Bảng khảo sát theo các nguyên tắc – tiêu chí và góc nhìn 

của Kỷ lục, các chi phí liên quan đến việc khảo sát theo hồ sơ do cá nhân và đơn 

vị chịu trách nhiệm. 
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6. Đối với các hồ sơ đăng ký liên quan đến sản phẩm, cá nhân/đơn vị có trách nhiệm 

gửi mẫu sản phẩm sẽ sử dụng trong sự kiện Kỷ lục cho Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam, phục vụ cho các công việc liên quan đến quy trình kiểm tra nội bộ của Kỷ 

lục. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam không có nhiệm vụ thông tin chi tiết đến các cá 

nhân, đơn vị đăng ký Kỷ lục quy trình này. Sản phẩm liên quan đến Kỷ lục 

không được hoàn trả vì bất kỳ lý do gì. 
7. Sau khi tiếp nhận đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký Kỷ lục, VietKings có trách nhiệm 

thông báo đến cá nhân và đơn vị sở hữu Kỷ lục về việc đã nhận được hồ sơ đề 

xuất kỷ lục. 

8. Chuyên viên VietKings có trách nhiệm trình hồ sơ đến Hội đồng xác lập. Hội 

đồng tiến hành họp, tham vấn ý kiến các thành viên là chuyên gia trong lĩnh vực 

liên quan trước khi đưa vào danh mục xác lập Kỷ lục, ban biên tập tiến hành giới 

thiệu đề xuất Kỷ lục trên cổng thông tin điện tử Kỷ lục để khảo sát thêm thông tin. 

9. Hồ sơ đăng ký Kỷ lục sẽ được thẩm định, xét duyệt từ 01 tháng đến 02 tháng tùy 

theo mức độ phức tạp của Kỷ lục đề xuất. Các hồ sơ cần xét duyệt trong thời gian 

dưới 7 ngày áp dụng quy định về nội dung và mức phí xác lập theo quy định của 

hạng mục này. 

10. Đối với các hồ sơ cần được thẩm định trực tiếp để quyết định việc xác lập Kỷ lục, 

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ thông báo đến cá nhân/đơn vị về việc cử đại diện 

giám sát, thẩm định. Cá nhân/đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chuyên 

viên của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, hỗ trợ để đại diện Kỷ lục hoàn thiện việc thẩm 

định theo kế hoạch.  

Các chi phí phát sinh trong quá trình thẩm định như chi phí vé máy bay khứ hồi 

(loại có hành lý), khách sạn lưu trú, chi phí đưa đón, ăn uống và chi phí thù lao (02 

triệu đồng/người) cho các đại diện VietKings tham dự khảo sát, giám sát, thẩm 

định do cá nhân/đơn vị thực hiện hồ sơ đăng ký chi trả. Số lượng đại diện tham dự 

do VietKings quy định tùy vào tính chất từng hồ sơ và công việc liên quan. 

11. Tất cả hồ sơ đăng ký Kỷ lục gửi đến VietKings để tham gia xác lập Kỷ lục đều 

không được hoàn trả (ngay cả khi Kỷ lục không được xác lập) với mọi lý do. 

12. Tất cả các nội dung do Kỷ lục khi được giới thiệu trên cổng thông tin điện tử Kỷ 

lục Việt Nam (www.kyluc.vn) dưới dạng đề xuất Kỷ lục đều chưa đủ cơ sở để 

công bố kỷ lục Việt Nam. Đây chỉ là những thông tin đề xuất Kỷ lục được giới 

thiệu rộng rãi để lấy ý kiến phản biện, góp ý của các cơ quan truyền thông đại 

chúng, độc giả, các chuyên viên, chuyên gia trên toàn quốc trước khi được đưa vào 

danh mục để xác lập Kỷ lục Việt Nam.  

13. Trong thời gian nộp hồ sơ đăng ký Kỷ lục và chờ kết quả từ Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam, các cá nhân, đơn vị chưa đủ điều kiện và không được phép sử dụng Kỷ lục 

Việt Nam để quảng bá, giới thiệu trên bất kỳ phương tiện nào. 

14. Sau khi có kết quả từ Hội đồng Xác lập, chuyên viên VietKings phụ trách hồ sơ sẽ 

gửi thông báo chính thức của tổ chức về việc đồng ý xác lập hoặc không đồng ý 

xác lập cho các cá nhân – đơn vị liên quan. 

15. Đối với các hồ sơ Kỷ lục không được thông qua, việc quyết định không xác lập 

tuân theo ý kiến của Hội đồng vì hồ sơ không đủ tiêu chí xác lập. Tổ chức Kỷ lục 

Việt Nam không có nhiệm vụ thông tin hay trả lời các cá nhân/đơn vị chi tiết lý do 

không xác lập Kỷ lục. 
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16. Sau khi VietKings thông báo đến cá nhân và đơn vị sở hữu về việc đồng ý xác lập 

kỷ lục, trong thời gian 07 ngày, cá nhân và đơn vị sở hữu kỷ lục có trách nhiệm bổ 

sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và hoàn tất thủ tục về phí xác lập kỷ 

lục. Sau thời hạn 07 ngày, nếu cá nhân và đơn vị không hoàn tất các thủ tục trên 

thì thông báo xác lập không còn giá trị. Các cá nhân-đơn vị muốn tiếp tục đăng ký 

sau thời gian đó phải thực hiện lại toàn bộ quy trình và không được ưu tiên xử lý 

hồ sơ theo quy định.  

17. Các cá nhân – đơn vị thực hiện các nội dung theo thông báo của VietKings, hoàn 

tất mọi thủ tục về hồ sơ và thanh toán chi phí xác lập Kỷ lục theo quy định. Sau 

khi hoàn tất, VietKings sẽ cấp bằng xác lập và thông báo cho các cá nhân – đơn vị 

về việc tổ chức sự kiện đón nhận bằng xác lập hoặc tham gia nhận bằng tại các sự 

kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam do VietKings tổ chức. 

 

VII. QUY TRÌNH CÔNG BỐ KỶ LỤC VIỆT NAM CỦA VIETKINGS 
1. Sau khi hồ sơ đề xuất Kỷ lục được thông qua, VietKings sẽ công bố Kỷ lục chính 

thức được xác lập trên các phương tiện truyền thông của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam 

và thông báo đến cá nhân – đơn vị sở hữu. 

2. Các Kỷ lục trực tiếp sẽ được VietKings cử đại diện giám sát và ghi nhận thông tin 

để quyết định việc công bố Kỷ lục tại sự kiện. Nếu việc thực hiện Kỷ lục không 

đúng theo hồ sơ đã cung cấp, không đảm bảo quy trình và các tiêu chí Kỷ lục (bao 

gồm cả các hồ sơ đã thu phí xác lập) thì cá nhân/đơn vị phải thực hiện lại để đảm 

bảo quy trình công bố Kỷ lục. 

3. Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam và huy hiệu Kỷ lục Việt Nam sẽ được đại diện Lãnh 

đạo của TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam -  Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng trực 

tiếp tại các sự kiện do cá nhân và đơn vị sở hữu Kỷ lục tổ chức hoặc tại các 

chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam toàn quốc.  

4. Bằng xác lập không được gửi đến cá nhân, đơn vị sở hữu khi chưa có sự kiện trao 

bằng. 

5. Trong trường hợp chưa có sự kiện trao bằng, cá nhân – đơn vị đã hoàn tất các thủ 

tục về hồ sơ, xác lập có nhu cầu nhận bản scan/hình ảnh chụp để phục vụ truyền 

thông sẽ được VietKings xem xét cung cấp. 

6. Kỷ lục khi được giới thiệu ra xã hội, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng phải tuân thủ theo nội dung xác lập của VietKings.  

 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TRAO XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM 
1. ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN/ ĐƠN VỊ SỞ HỮU KỶ LỤC 

4.3 Sau khi các cá nhân và đơn vị sở hữu kỷ lục hoàn tất các thủ tục về hồ sơ, kinh phí 

xác lập và truyền thông theo quy định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cần gửi Thư 

mời (thông báo thời gian, địa điểm... trao bằng xác lập) cùng kịch bản chương 

trình trao bằng để VietKings chuẩn bị bằng cấp, bố trí đại diện tham dự trao bằng 

Kỷ lục (trước ít nhất 10 ngày); 

4.4 Chi phí xác lập và chi phí truyền thông trên hệ thống Kỷ lục chưa bao gồm các 

chi phí liên quan đến việc mời đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tham dự công bố 

Kỷ lục như: Chi phí vé máy bay khứ hồi (Loại có hành lý); Phòng khách sạn; Chi 

phí ăn uống; Chi phí thù lao cho các cán bộ, chuyên viên của Kỷ lục; Chi phí xe 
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đưa đón và cử nhân sự đón tiếp các thành viên của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trong 

suốt quá trình tham dự sự kiện trao Kỷ lục. Chi phí thù lao cho mỗi đại diện 

VietKings từ 02-05 triệu đồng/người (tùy vai trò và chức vụ của đại diện). Số 

lượng đại diện do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam quyết đinh tùy theo tính chất quy mô 

sự kiện.  

4.5 Đơn vị, cá nhân trước khi tổ chức buổi lễ trao bằng xác lập Kỷ lục có trách nhiệm 

gửi các thiết kế banner, backdrop chương trình… cùng thông tin báo chí về 

chương trình cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để được xét duyệt trước khi công bố 

ra bên ngoài. Các thiết kế đảm bảo có các logo liên quan của Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam và các đơn vị liên quan tùy theo chương trình; 

4.6 Cá nhân, đơn vị tổ chức sự kiện xác lập Kỷ lục có trách nhiệm cử cán bộ - chuyên 

viên đón tiếp, phối hợp và hỗ trợ các thành viên của VietKings trong suốt buổi lễ; 

4.7 Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi cho các thành viên của VietKings tại các hàng ghế 

đầu, vị trí phù hợp để đại diện VietKings di chuyển lên công bố và trao bằng xác 

lập thuận lợi; 

4.8 Ban tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bằng xác lập và Huy hiệu Kỷ lục Việt Nam 

từ thành viên VietKings, bàn giao cho bộ phận lễ tân để phục vụ lúc trao Kỷ lục; 

4.9 Sau khi buổi lễ trao Kỷ lục kết thúc, các cá nhân/đơn vị sở hữu Kỷ lục có trách 

nhiệm gửi lại các hình ảnh, video trong buổi lễ nhằm phục vụ cho công tác đưa tin 

và lưu giữ hồ sơ của VietKings. 

4.10 Cá nhân, đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam không tự ý sử dụng chữ Guinness 

(tức tổ chức Guinness World Records) vào các danh hiệu, bằng cấp do Tổ chức Kỷ 

lục Việt Nam công bố. Nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến bản quyền của 

Guinness World Records do các cá nhân, đơn vị tự ý sử dụng, Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam không chịu trách nhiệm. Các thiết kế phục vụ cho việc tổ chức đón nhận 

bằng Kỷ lục Việt Nam nếu xuất hiện thông tin – logo của Guinness World 

Records thì Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có quyền từ chối công bố và trao bằng Kỷ 

lục.  

2. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG XÁC LẬP, THÀNH VIÊN TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT 

NAM KHI THAM DỰ TRAO KỶ LỤC 

2.1 Các thành viên trong Hội đồng Xác lập và Lãnh đạo của VietKings khi tham dự 

trao Kỷ lục phải mặc trang phục phù hợp đảm bảo tính lịch sự và trang nghiêm của 

buổi lễ. 

2.2 Các thành viên trong Hội đồng Biên tập, các chuyên viên của VietKings khi tham 

dự trao Kỷ lục phải mặc đồng phục theo quy định, đeo thẻ công tác. 

2.3 Phần công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục gồm 02 phần chính. 01 đại diện Lãnh 

đạo VietKings chịu trách nhiệm công bố quyết định xác lập kỷ lục, đại diện Hội 

đồng Xác lập chịu trách nhiệm trao bằng xác lập và huy hiệu Kỷ lục Việt Nam tại 

buổi lễ. 

2.4 Biên tập viên tham dự sự kiện có trách nhiệm báo cáo Ban lãnh đạo VietKings 

trong quá trình tham dự, chụp hình, đưa tin công bố Kỷ lục lên các kênh thông tin 

thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam ngay sau sự kiện công bố Kỷ lục. Bài viết công 

bố do Trưởng ban Biên tập xét duyệt, công bố chính thức. 
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2.5 Trong quá trình tham dự sự kiện nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh ngoài khả 

năng giải quyết, biên tập viên có trách nhiệm báo cáo cho Ban lãnh đạo để xin ý 

kiến, phương án xử lý kịp thời, chính xác. 

2.6 Các chuyên viên VietKings tuyệt đối không phát ngôn khi không có sự cho phép 

của Ban lãnh đạo trong các sự kiện xác lập Kỷ lục, nếu có các thông tin cần trả lời 

đề nghị cá nhân – đơn vị, các cơ quan truyền thông gửi email về cho VietKings để 

được đại diện có thẩm quyền giải đáp nhằm cung cấp các thông tin chính xác, đầy 

đủ nhất.  

IX. VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẰNG XÁC LẬP KỶ LỤC, DANH HIỆU KỶ 

LỤC VÀ TRÁCH NHIỆM – NGHĨA VỤ BẢO VỆ DANH HIỆU, 

HÌNH TƯỢNG KỶ LỤC GIA SAU XÁC LẬP 
1. VIỆC SỬ DỤNG BẰNG XÁC LẬP KỶ LỤC, DANH HIỆU KỶ LỤC 
1.1 Cụm từ Kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục gia Việt Nam, xác lập Kỷ lục Việt Nam và các 

cụm từ có ý nghĩa tương tự chỉ được sử dụng khi cá nhân – tổ chức đã có quyết 

định, bằng xác lập Kỷ lục hợp lệ của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.  

1.2 Sau khi hoàn tất việc thiết lập hồ sơ, chi phí xác lập theo quy định và có thông báo 

chính thức/bằng xác lập Kỷ lục từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, các cá nhân – đơn vị 

có thể sử dụng logo, bằng xác lập của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để giới thiệu – 

quảng bá cho sự kiện Kỷ lục, đảm bảo tuân theo các theo quy định hiện hành. 

1.3 Logo xác lập Kỷ lục Việt Nam, logo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, bằng xác lập Kỷ 

lục Việt Nam thuộc bản quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Việc 

sử dụng biểu tượng logo, bằng xác lập vào bất kỳ trường hợp nào phải cũng phải 

được sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Nếu các 

cá nhân – đơn vị vi phạm thì tuân theo pháp luật của quốc gia và theo bộ Luật Kỷ 

lục Toàn cầu của Liên minh Kỷ lục Thế giới. 

1.4 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam là tổ chức hoạt động độc lập, riêng biệt với Tổ chức Kỷ 

lục Thế giới - Guinness (Guinness World Records). Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có 

trách nhiệm thông tin đến các Kỷ lục gia, đơn vị sở hữu về danh hiệu Kỷ lục Việt 

Nam. Việc các cá nhân – đơn vị hoặc các phương tiện truyền thông sử dụng nhầm 

lẫn cụm từ như Tổ chức Guinness Việt Nam, Kỷ lục Guinness Việt Nam hoặc Kỷ 

lục gia Guinness Việt Nam… khi giới thiệu, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam không chịu 

trách nhiệm các vấn đề liên quan đến bản quyền của Guinness World Records nếu 

có phát sinh. 

1.5 Bằng xác lập Kỷ lục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cấp cho các cá nhân – đơn vị 

theo bộ hồ sơ xác lập, các cá nhân – đơn vị được cấp bằng có trách nhiệm bảo 

quản bằng xác lập cẩn thận, sử dụng đúng mục đích hợp pháp, không cho phép các 

cá nhân – đơn vị khác mượn/sử dụng bằng xác lập Kỷ lục với bất kỳ lý do nào.  

1.6 Trong các trường hợp bằng xác lập Kỷ lục bị hư hỏng, thất lạc… các cá nhân, đơn 

vị sở hữu cần thông báo ngay cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và trình đơn xin cấp 

lại phó bản.  

2. TRÁCH NHIỆM – NGHĨA VỤ BẢO VỆ DANH HIỆU, HÌNH TƯỢNG KỶ 

LỤC GIA SAU XÁC LẬP 
2.1 Các Kỷ lục gia và đơn vị sở hữu được bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng Kỷ lục gia, 

không cho người khác thực hiện các hành động dưới bất kỳ hình thức nào gây 
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phương hại đến danh dự và uy tín của Kỷ lục gia và đơn vị sở hữu Kỷ lục cũng 

như Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. 

2.2 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam không cho phép các tổ chức, cá nhân có các hành vi 

xâm phạm các quyền liên quan đến các Kỷ lục gia và đơn vị sở hữu. 

2.3 Với vai trò là thành viên chính thức của Liên minh Kỷ lục Thế giới 

(WORLDKINGS), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng các Kỷ lục gia – Đơn vị sở 

hữu Kỷ lục Việt Nam được hưởng các quyền lợi do Hội đồng Quản lý 

WorldKings quy định như: 

2.3.1 Tất cả Kỷ lục Việt Nam khi tham gia các hoạt động xác lập Kỷ lục thế giới 

đều được WORLDKINGS bảo trợ và hỗ trợ về mặt pháp lý khi ở ngoài lãnh 

thổ Việt Nam. 

2.3.2 Các cá nhân/đơn vị sở hữu Kỷ lục thế giới của WORLDKINGS sẽ được 

WORLDKINGS quảng bá hình ảnh Kỷ lục trọn đời…. 

2.4 Các cá nhân, đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam có trách nhiệm quảng bá, giữ gìn 

hình ảnh, phát huy những giá trị tích cực của Kỷ lục vì mục tiêu phát triển cộng 

đồng, xã hội trong nước và quốc tế. 

 

X. QUYỀN LỢI VÀ GIÁ TRỊ CỦA CÁC CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ SỞ 

HỮU KỶ LỤC VIỆT NAM 
1. Cá nhân và đơn vị sở hữu Kỷ lục chính thức trở thành Kỷ lục gia/Đơn vị sở hữu 

Kỷ lục Việt Nam, được sử dụng hình ảnh Kỷ lục Việt Nam để quảng bá hình ảnh, 

thương hiệu của cá nhân và đơn vị theo quy định của pháp luật và VietKings. 
2. Cá nhân và đơn vị sở hữu Kỷ lục được nhận bằng xác lập Kỷ lục và Huy hiệu Kỷ 

lục Việt Nam trong dịp hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam trên toàn quốc hoặc trao vào 

dịp diễn ra sự kiện của đơn vị/cá nhân tổ chức. 

3. Kỷ lục gia/Đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam được ưu tiên mời tham dự các sự kiện 

– chương trình do VietKings tổ chức. 

4. Kỷ lục gia/Đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam được chọn lọc để trưng bày hình ảnh 

và hiện vật trong các chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam và lễ hội Kỷ lục. 
5. Được hỗ trợ giảm chi phí xác lập khi phá Kỷ lục hoặc xác lập Kỷ lục mới. 

6. Kỷ lục gia/Đơn vị sở hữu Kỷ lục Việt Nam được công bố và giới thiệu rộng rãi Kỷ 

lục trên các phương tiện truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam gồm có: 
- Bài viết giới thiệu về Niên lịch và Thành tựu liên quan đến cá nhân Kỷ lục gia, 

đơn vị sở hữu Kỷ lục, nhà sáng lập thương hiệu Kỷ lục trên các kênh truyền 

thông thuộc hệ thống Kỷ lục; 

- Đăng tải bài viết công bố về Kỷ lục của cá nhân/đơn vị trên trên các kênh 

truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Kyluc.vn, Topplus.vn, Bestplus.vn, 

Vietworld.world, Vienkyluc.vn, Nienlich.vn, Firstvietnam.vn… 

- Đối với các Kỷ lục của đơn vị có mức phí xác lập từ 50.000.000đ (Năm mươi 

triệu đồng trở lên) được hỗ trợ đăng tải 01 banner quảng cáo trên Kyluc.vn 

trong 6 tháng (File jpg/jpeg/png; Kích thước phiên bản Mobile (680x200) – 

Phiên bản Desktop (906x118px) – Vị trí Trang chủ cho đơn vị (banner do đơn 

vị thiết kế); Duy trì hiển thị 01 Logo đơn vị trên Kyluc.vn trong 12 tháng (File 

jpg/jpeg/png; Kích thước 151x71px) – Vị trí chân trang; (logo do đơn vị thiết 

kế). 
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7. Những Kỷ lục tiêu biểu được VietKings chọn lọc để gửi thông tin giới thiệu đến 

các Tổ chức Kỷ lục trên thế giới mà VietKings hợp tác hoặc là đơn vị thành viên.  

8. Được tham gia các chương trình bán đấu giá, sàn Kỷ lục định kỳ để tạo cơ hội hợp 

tác, giao thương, quảng bá sản phẩm – dịch vụ trong cộng đồng Kỷ lục. 

9. Được sự hỗ trợ của VietKings khi có nhu cầu giao lưu với các Kỷ lục gia quốc tế. 

10. Kỷ lục gia Thế giới là người Việt được đăng ký tham dự các kỳ Hội ngộ Kỷ lục 

gia Thế giới nhằm tạo cơ hội học hỏi, giao lưu cộng đồng Kỷ lục gia trên thế giới. 

11. Được sử dụng các nguồn thông tin của VietKings về Kỷ lục thế giới, Kỷ lục trong 

khu vực và các nước để tham khảo và nghiên cứu. 

12. Các nội dung Kỷ lục phù hợp sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam hỗ trợ gửi đề cử 

Kỷ lục đến các Tổ chức Kỷ lục Quốc tế như Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Tổ 

chức Kỷ lục Asean, Tổ chức Kỷ lục Châu Á, Liên minh Kỷ lục Thế giới, Hiệp hội 

Kỷ lục Thế giới tùy theo nhu cầu của cá nhân/đơn vị. Các chi phí xác lập liên quan 

do cá nhân/đơn vị chi trả tùy theo mức phí quy định của các tổ chức.  

13. Các Kỷ lục mang giá trị nội dung – sáng tạo đặc biệt sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam đề cử Đĩa vàng Cống hiến đến Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings); Đĩa 

vàng Sáng tạo đến Liên đoàn các nhà Sáng tạo Thế giới (WCF); Đĩa vàng Cống 

hiến dành cho những giá trị Kỷ lục đến Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới  (WRCA). 
 

XI. VỀ VIỆC CẤP LẠI BẰNG XÁC LẬP KỶ LỤC (PHÓ BẢN), 

NGƯNG CẤP VÀ THU HỒI BẰNG XÁC LẬP KỶ LỤC (CĂN CỨ 

THEO QUY ĐỊNH CỦA WORLDKINGS TOÀN CẦU) 
1. Trong trường hợp do bằng xác lập bị hư hỏng, phải mờ thông tin, thất lạc bằng do 

các nguyên nhân khách quan và chủ quan, các cá nhân – đơn vị sở hữu bằng cần 

làm đơn xin cấp lại bằng, trình cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để được xem xét 

cấp lại phó bản. 

2. Việc cấp bằng phó bản xác lập Kỷ lục do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện, 

đảm bảo các nội dung trên bằng phó bản đúng với bằng gốc đã cấp trước đó. Chi 

phí cấp lại Phó bản do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam quy định. 

3. Các cá nhân – đơn vị không được phép nhân bản, sản xuất bản sao khi không có 

sự cho phép của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. 

4. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có quyền ngưng cấp bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam 

nếu trong quá trình kiểm tra thông tin, nội dung có sự gian dối, sai lệch từ người 

cung cấp thông tin hoặc nội dung xác lập không còn đáp ứng tiêu chí Kỷ lục ở thời 

điểm cấp bằng. Mọi chi phí liên quan (nếu có) về việc thẩm định, xác lập, công bố 

Kỷ lục Việt Nam đã thực hiện sẽ không được hoàn trả cho cá nhân - đơn vị. 

5. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam có quyền thu hồi bằng xác lập Kỷ lục trong các trường 

hợp sau: 

- Người được cấp bằng có hành vi gian lận trong hồ sơ đăng ký, trong phần 

biểu diễn xác lập Kỷ lục, vi phạm các quy định của pháp luật về bản quyền, sở 

hữu trí tuệ liên quan đến công trình đăng ký kỷ lục.  

- Bằng Kỷ lục bị người được cấp tẩy xóa, sửa chữa hoặc có bất kỳ hành động 

nào thay đổi, làm sai lệch thông tin – nội dung so với bằng gốc do Tổ chức Kỷ 

lục Việt Nam cấp; 

- Bằng Kỷ lục bị người được cấp để cho người khác sử dụng; 
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- Bằng Kỷ lục được sử dụng để thực hiện trong các hoạt động bất hợp pháp; 

- Bằng Kỷ lục bị phát hiện là bằng giả; 

- Bằng Kỷ lục bị phai mờ thông tin, hư hỏng do ảnh hưởng bởi các nguyên 

nhân khách quan, chủ quan.  

- Thay đổi chủ sở hữu bằng Kỷ lục. 

- … 

6. Đối với các Kỷ lục liên quan đến các tác phẩm, công trình… có sự thay đổi đối 

tượng sở hữu, cá nhân – đơn vị hiện sở hữu Kỷ lục cần làm đơn đề nghị chuyển 

nhượng tác phẩm, công trình đã đạt Kỷ lục cho các cá nhân – đơn vị khác liên 

quan.  

7. Trong trường hợp thay đổi đối tượng sở hữu bằng Kỷ lục đã cấp trước đó, các cá 

nhân – đơn vị đã được cấp bằng Kỷ lục và các cá nhân – đơn vị là chủ sở hữu mới 

của tác phẩm cần thực hiện lại bộ hồ sơ đăng ký Kỷ lục mới theo quy định, đóng 

các khoản phí liên quan để được cấp lại bằng xác lập Kỷ lục cho cá nhân – đơn vị 

là chủ sở hữu mới hợp pháp. Lúc này, bằng Kỷ lục của chủ sở hữu cũ sẽ bị thu hồi 

theo quy định. 

 

XII. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC LẬP CÁC GIÁ TRỊ NỘI DUNG KỶ 

LỤC 
Khác với cách thức hoạt động của nhiều Tổ chức Kỷ lục trên thế giới, Tổ chức Kỷ lục 

Việt Nam (VietKings) – thành viên của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) có 

những tôn chỉ, cách thức và tiêu chí xác lập Kỷ lục riêng. Trong đó việc xác lập Kỷ 

lục theo tiêu chí về giá trị Nội dung thay vì thiên về hình thức là một trong những nội 

dung chính để ghi nhận những giá trị khó bị phá vỡ trong tương lai, hướng đến những 

giá trị bất biến, mang đến những giá trị tích cực phục vụ cộng đồng – xã hội. 

1) Kỷ lục xác lập theo tiêu chí giá trị nội dung là các Kỷ lục được xem xét, đánh giá, 

xác lập hoàn toàn trên khía cạnh nội dung mà không bị lệ thuộc vào khía cạnh 

hình thức của các sự vật, hiện tượng như các Kỷ lục thông thường.  

2) Các Kỷ lục được xác lập giá trị nội dung khó có thể định lượng và đo đếm nhưng 

là những giá trị tích cực, độc đáo, ý nghĩa, hàm lượng thông tin và nội dung cao, 

những giá trị nội dung các Kỷ lục này mang lại có những đóng góp to lớn, tích cực 

đối với xã hội và cộng đồng trên nhiều các khía cạnh khác nhau.  

Ngoài việc đảm bảo các nguyên tắc xác lập, quy trình xác lập, quy trình đề xuất - 

công bố như các Kỷ lục thông thường, việc xác lập giá trị Nội dung Kỷ lục Việt Nam 

phải đảm bảo các nguyên tắc riêng: 

1) Giá trị Nội dung của một Kỷ lục được xét trên nguyên tắc điều tra độc lập của Hội 

đồng biên tập, Hội đồng Xác lập VietKings, dựa theo các tài liệu về hồ sơ, các yếu 

tố xã hội, tham khảo các giải thưởng có uy tín tại Việt Nam và thế giới, ý kiến độc 

lập của các chuyên gia, chuyên viên trong các lĩnh vực có Kỷ lục, các phiếu điều 

tra ý kiến xác lập Giá trị nội dung Kỷ lục do VietKings thực hiện. 

2) Giá trị nội dung Kỷ lục được xem xét xác lập hoàn toàn trên khía cạnh nội dung 

mà không hoặc không hoàn toàn bị lệ thuộc vào khía cạnh hình thức của các sự 

vật, hiện tượng như tiêu chí xác lập các kỷ lục thông thường.  

3) Các Kỷ lục được xác lập ở khía cạnh giá trị nội dung vẫn có thể mang tính chất 

định lượng và đo đếm, nhưng tiêu chí chính để xem xét xác lập vẫn dựa trên cơ sở 
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ý nghĩa và những đóng góp mang tính tích cực mà Kỷ lục đó mang lại cho xã hội 

và cộng đồng ở các khía cạnh, lĩnh vực khác nhau. 

4) Các Kỷ lục mang những giá trị tiêu biểu, tinh hoa trong từng lĩnh vực, đại diện cho 

một cộng đồng mà các cá nhân - đơn vị dày công vun đắp, sáng tạo, thực hành, 

thực chứng kết quả trong một thời gian dài. 

5) Các Kỷ lục mang những giá trị bền vững, khó bị phá vỡ sau khi xác lập, hướng 

đến những giá trị bất biến, để lại những kho tàng vô giá cho thế hệ mai sau. 

6) VietKings đánh giá các Kỷ lục không chỉ về thể chất, các yếu tố vật lý… mà nhấn 

mạnh về các giá trị văn hóa, tinh thần, lịch sử, tâm linh… tức các giá trị về nội 

dung mà các Kỷ lục truyền tải.  

7) Việc tìm kiếm, xác lập các giá trị nội dung Kỷ lục, phục vụ cộng đồng của các cá 

nhân và Đơn vị tập trung theo 10 giá trị nội dung Kỷ lục đặc biệt, bao gồm:  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Truyền thống Văn hóa Dân tộc – địa phương;  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Lịch sử;  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Giáo dục;  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về mặt Nghệ thuật; 

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Đạo đức và nhân văn;  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Phát triển và bền vững;  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Tư liệu và lưu trữ;  

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Quảng bá hình ảnh đất nước;  

 Nội dung Kỷ lục tích hợp những giá trị về sáng tạo của cộng đồng doanh 

nghiệp và các tổ chức Kinh tế tại Việt Nam; 

 Nội dung Kỷ lục có giá trị về Sáng tạo – Đổi mới vì cộng đồng. 

Đây là góc nhìn đặc biệt của VietKings đối với những Kỷ lục được xác lập giá 

trị nội dung.  

8) Các cá nhân và đơn vị sở hữu giá trị Nội dung Kỷ lục Việt Nam sẽ được hưởng 

các giá trị, quyền lợi như các Kỷ lục gia và Đơn vị sở hữu Kỷ lục theo quy định. 

9) Quy chế xác lập giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam này hoạt động song song với 

Quy định Xác lập Kỷ lục Việt Nam hiện hành, có tác dụng bổ sung & làm rõ thêm 

về phạm vi, đối tượng xác lập Kỷ lục Việt Nam.  

 

XIII. VỀ VIỆC THÔNG TIN VỀ KỶ LỤC, CÔNG BỐ KỶ LỤC TRÊN 

CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG (THUỘC HỆ THỐNG KỶ LỤC VÀ 

KÊNH THÔNG TẤN BÁO CHÍ BÊN NGOÀI). 

 
1. Các Kỷ lục Việt Nam đã được xác lập sẽ được VIETKINGS hỗ trợ quảng bá hình 

ảnh Kỷ lục trọn đời trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục. 

2. Kỷ lục Việt Nam đã được xác lập được công bố trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam, được ghi vào 

các ấn phẩm Kỷ lục hàng năm và thông báo đến cộng đồng Kỷ lục gia trên toàn 

quốc. 

3. Trong một số trường hợp cụ thể, khi các cá nhân – đơn vị bên ngoài đề nghị cung 

cấp thông tin liên quan đến Kỷ lục vì những mục đích không rõ ràng, VietKings có 

quyền từ chối cung cấp các thông tin đến dữ liệu, nội dung Kỷ lục.  
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4. Trong một số trường hợp, các Kỷ lục có giá trị tiêu biểu - nổi bật được Tổ chức 

Kỷ lục Việt Nam thực hiện các buổi họp báo hoặc cung cấp thông tin đến các cơ 

quan thông tấn – báo chí, đồng thời tự chịu các chi phí liên quan nhằm quảng bá 

hình ảnh Kỷ lục trong nước và quốc tế cho các cá nhân – đơn vị. Việc lựa chọn 

các Kỷ lục để quảng bá trong trường hợp này do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam toàn 

quyền quyết định. 

5. Trong các sự kiện xác lập Kỷ lục, các cá nhân – đơn vị có nhu cầu truyền thông 

rộng rãi trên các phương tiện thông tấn – báo chí khác ngoài hệ thống Kỷ lục phải 

tự chịu các chi phí liên quan nhằm quảng bá hình ảnh Kỷ lục, tự chuẩn bị các 

thông tin báo chí liên quan chính xác theo nội dung Kỷ lục do Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam công bố. 

6. Bản quyền nội dung Kỷ lục thuộc về cá nhân - đơn vị sở hữu Kỷ lục nhưng Bản 

quyền khai thác truyền thông các Kỷ lục Việt Nam đã xác lập thuộc về VietKings.  

7. VietKings có quyền sử dụng các hình ảnh – video xác lập Kỷ lục của Kỷ lục gia – 

Đơn vị sở hữu để giới thiệu, quảng bá trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống 

Kỷ lục, trên các ấn phẩm xuất bản của Kỷ lục mà không cần thông qua ý kiến của  

các Kỷ lục gia – Đơn vị sở hữu Kỷ lục. 

 

XIV. VỀ QUYỀN PHÚC ĐÁP, XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN CỐ Ý GÂY 

SAI LỆCH ĐỐI VỚI CÁC KỶ LỤC 
1. Khi có các thông tin sai lệch hoặc cố tình gây nhiễu loạn thông tin theo hướng tiêu 

cực từ các cá nhân – đơn vị gây bất lợi cho hình ảnh Kỷ lục gia, Đơn vị sở hữu và 

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, VietKings sẽ tuân thủ theo nguyên tắc Pháp luật của 

Việt Nam và Quy định của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) để ứng phó 

và xử lý phù hợp. Nếu có các bằng chứng xác thực về việc các cá nhân – đơn vị cố 

tình tạo dư luận xấu nhằm một mục đích nào đó hoặc truyền bá các thông tin sai 

lệch, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ nhờ đến các cơ quan pháp luật can thiệp, xử lý 

theo quy định. 

2. Nếu có các nội dung sai lệch liên quan đến Kỷ lục Quốc tế, Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam sẽ chuyển các thông tin liên quan đến các Tổ chức Kỷ lục quốc tế có liên 

quan để xử lý theo quy định của Pháp luật tại quốc gia đó. 

3. Khi các Kỷ lục gia, đơn vị sở hữu gặp phải những vấn đề liên quan cần giải quyết 

trước pháp luật, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tuân thủ theo các nguyên tắc, quy 

định Pháp luật của nhà nước, tham gia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan 

nhằm làm sáng tỏ những vấn đề đó một cách trung thực, khách quan. 

4. Mọi thông tin được thể hiện bằng văn bản giữa các bên có liên quan. Tất cả cán 

bộ, chuyên viên tại các Văn phòng của Vietkings không được phép cung cấp các 

thông tin, không tự ý phát ngôn ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý từ Ban lãnh 

đạo VietKings.  

5. Việc xử lý các thông tin cố ý gây sai lệch đối với các Kỷ lục do Ban lãnh đạo 

VietKings làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện. 

 

XV. VỀ QUYỀN LỢI – TRÁCH NHIỆM CỦA VIETKINGS KHI LÀ 

THÀNH VIÊN, ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC KỶ LỤC TRÊN 

THẾ GIỚI. 
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Với việc là thành viên chính thức và là đại diện hợp pháp của các tổ chức Kỷ lục trên 

thế giới gồm Tổ chức Kỷ lục Đông Dương, Tổ chức Kỷ lục Châu Á, Tổ chức Kỷ lục 

Asean, Liên minh Kỷ lục Thế giới, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới, Đại học Kỷ lục Thế giới 

và các Viện nghiên cứu thuộc Worldkings, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam được hưởng các 

quyền lợi và chịu trách nhiệm ở các nội dung liên quan do Hội đồng Quản lý 

WorldKings quy định: 

1. VietKings được quyền sử dụng các thông tin và hình ảnh của các tổ chức Kỷ lục là 

thành viên của WorldKings để giới thiệu, quảng bá thông tin trên Cổng Thông tin 

Điện tử Kyluc.vn và hệ thống truyền thông thuộc Kỷ lục Việt Nam. 

2. VietKings được phép tra cứu và sử dụng cở sở dữ liệu của WorldKings để phục vụ 

cho việc tìm hiểu và đề xuất các Kỷ lục quốc tế tại Việt Nam. 

3. VietKings được tham khảo, học tập, áp dụng các điều khoản trong Luật Kỷ lục 

toàn cầu cùng các Quy định liên quan đến hoạt động xác lập, thu phí Kỷ lục do 

WorldKings ban hành, tùy theo từng trường hợp để phù hợp với quốc gia. 

4. VietKings được tham gia các hoạt động do WorldKings tổ chức trên thế giới. 

5. Tất cả các hồ sơ đề cử Kỷ lục thế giới của VietKings sẽ được WorldKings ưu tiên 

giải quyết trong thời gian nhanh nhất. 

6. Với việc là thành viên của WorldKings, VietKings được uỷ quyền trong việc 

hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và thu phí các khoản phí liên quan đến việc 

xác lập Kỷ lục quốc tế của các Tổ chức Kỷ lục thuộc thành viên WorldKings cho 

các cá nhân, đơn vị tại Việt Nam.  

7. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề cử Kỷ lục quốc tế của các cá nhân, đơn vị tại Việt Nam, 

VietKings có nghĩa vụ chuyển giao toàn bộ hồ sơ, các khoản chi phí liên quan đến 

các Tổ chức Quốc tế liên quan và tuân thủ theo quy trình xác lập Kỷ lục của tổ 

chức Kỷ lục quốc gia, khu vực đó. 

8. Trong trường hợp đại diện của các Tổ chức Kỷ lục quốc tế (mà VietKings là thành 

viên) không thể trực tiếp trao bằng Kỷ lục tại Việt Nam, VietKings được quyền 

giám sát trực tiếp sự kiện Kỷ lục, tiếp nhận bằng xác lập Kỷ lục, bố trí lãnh đạo 

tham dự sự kiện và trao bằng Kỷ lục do các Tổ chức Kỷ lục quốc tế cấp bằng cho 

các cá nhân - đơn vị tại Việt Nam. 

9. Sau sự kiện trao bằng xác lập Kỷ lục, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) có 

trách nhiệm giới thiệu Kỷ lục trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục 

Việt Nam, đồng thời chuyển toàn bộ dữ liệu, hình ảnh sự kiện xác lập đến Tổ chức 

Kỷ lục cấp bằng Kỷ lục để Tổ chức đó công bố Kỷ lục chính thức trên kênh thông 

tin. 

 

Các nội dung nêu trên sẽ tiếp tục được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – VietKings hoàn 

thiện, bổ sung theo thời gian để phù hợp với thực tiễn – nhu cầu phát triển của Tổ 

chức và cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam./. 
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TW HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM  

 Địa chỉ: 148, đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh                                        

 Điện thoại: (0283) 8 477 477 

 Hotline: 0983 334 555 

 Đăng ký Kỷ lục Việt Nam: 08 333 68 555 - 0908 254 258 

 Viện Kỷ lục Việt Nam - VietMaster: 084 315 8 555 

 Đăng ký Kỷ lục Quốc tế: 085 333 4 555 

 Đăng ký Kỷ lục Người Việt Toàn cầu: 085 333 6 555 

 Email: noidungkyluc@gmail.com;  

 Website: www.kyluc.vn;  

 Youtube: KYLUC TV Official 
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