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QUY ĐỊNH THU PHÍ VÀ TÀI TRỢ PHÍ XÁC LẬP, PHÍ TRUYỀN 

THÔNG TRÊN HỆ SINH THÁI KỶ LỤC VIỆT NAM 

(Chỉnh sửa, bổ sung lần thứ 11, có hiệu lực từ tháng 01 năm 2022) 

ĐIỀU I. QUY ĐỊNH THU PHÍ XÁC LẬP VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN HỆ 

THỐNG KỶ LỤC VIỆT NAM 

1. Phí xác lập và truyền thông trên hệ thống Kỷ lục là khoản phí do các cá nhân - 

đơn vị được xác lập Kỷ lục đóng cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) theo 

quy định sau khi hồ sơ đăng ký được thông qua.  

2. Khoản phí này được dùng làm chi phí cho quá trình xác minh thông tin, thực 

hiện các hoạt động tư vấn, thiết lập hồ sơ đăng ký Kỷ lục, đề xuất, công bố… để 

xác lập Kỷ lục, các hoạt động truyền thông trên hệ thống Kỷ lục cho các cá nhân, 

đơn vị. 

3. Một phần khoản phí này được VietKings sử dụng để thực hiện các hoạt động hỗ 

trợ và tài trợ cho các Kỷ lục vì cộng đồng, Kỷ lục ý chí, Kỷ lục từ thiện xã hội… 

cùng các Hành trình Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam do 

VietKings triển khai hàng năm. 

4. Quy định này áp dụng cho mọi cá nhân, đơn vị trên lãnh thổ nước Việt Nam khi 

đăng ký đề xuất và được xác lập Kỷ lục Việt Nam, áp dụng cho các hồ sơ phải 

nộp phí đăng ký xác lập, mức phí xác lập quy định theo từng hạng mục hồ sơ 

đăng ký. 

5. Sau khi có thông báo chính thức của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị - cá nhân 

chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí liên quan để hoàn tất hồ sơ xác lập 

trong thời hạn 07 - 10 ngày làm việc. Nếu sau thời gian này, cá nhân – đơn vị 

không hoàn tất thanh toán thì hồ sơ sẽ tạm ngưng và chuyển sang xét duyệt lại từ 

đầu. 

ĐIỀU II. TRƯỜNG HỢP KỶ LỤC ĐƯỢC MIỄN/GIẢM/TÀI TRỢ PHÍ XÁC LẬP 

VÀ PHÍ TRUYỀN THÔNG TRÊN KỶ LỤC 

1. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM XÉT MIỄN/GIẢM PHÍ XÁC LẬP VÀ 

PHÍ TRUYỀN THÔNG TRÊN HỆ THỐNG KỶ LỤC 

1.1 Những Kỷ lục cá nhân thực hiện mang tính giá trị nội dung sâu sắc, có chiều 

sâu văn hóa – lịch sử, có tính sáng tạo đặc biệt có tác dụng quảng bá các giá trị 

đặc biệt của đất nước và con người Việt Nam. 

1.2 Các Kỷ lục được thực hiện nhằm phục vụ lợi ích xã hội, cộng đồng, phục vụ 

công tác từ thiện. 

1.3 Các Kỷ lục được thực hiện bởi người khuyết tật mang tính ý chí kỷ lục, Kỷ lục 

về người cao tuổi. 
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1.4 Những Kỷ lục do các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện thực hiện hoàn toàn 

không có sự tài trợ của doanh nghiệp, không mang tính chất quảng bá thương 

hiệu đơn vị. 

1.5 Những Kỷ lục của các tổ chức tôn giáo, mang ý nghĩa phụng sự xã hội, giúp 

ích cộng đồng. 

1.6 Những Kỷ lục của các cá nhân/đơn vị do Viện Kỷ lục Việt Nam (VietMaster) 

thực hiện trong Hành trình tìm kiếm và đề xuất những Kỷ lục Việt Nam có thư 

đề nghị miễn hoặc giảm phí của Viện Kỷ lục Việt Nam. 

1.7 Các Kỷ lục xác lập và công bố trong các Hành trình do Tổ chức Kỷ lục Việt 

Nam triển khai và tài trợ phí xác lập. 

2. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM XÉT TÀI TRỢ PHÍ XÁC LẬP, TÀI 

TRỢ PHÍ TRUYỀN THÔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN 

THÔNG KỶ LỤC 

2.1 Tài trợ các Kỷ lục trong các Hành trình do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện 

như: 

- Hành trình Bách niên trường thọ S100,  

- Hành trình quảng bá Ẩm thực và Đặc sản Việt Nam,  

- Hành trình tìm kiếm và xác lập các Ý chí Kỷ lục,  

- Hành trình Thiện nguyện...  

2.2 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tự đầu tư các khoản chi phí để thực hiện các công 

tác tổ chức, tìm kiếm, xác lập và quảng bá các hành trình nêu tại điều 2.1.  

2.3 Tùy theo đối tượng trong các hành trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ xem xét 

miễn phí hoặc tài trợ xác lập và các khoản chi phí truyền thông, quảng bá trên 

các phương tiện truyền thông của Kỷ lục. 

3. Đơn vị, cá nhân lập hồ sơ cần có Văn bản đề nghị xin miễn, giảm phí và nêu rõ lý 

do xin miễn giảm phí. Căn cứ theo hồ sơ đăng ký, Hội đồng quyết định mức 

miễn/giảm phù hợp. 

4. Toàn bộ việc miễn/giảm/tài trợ phí xác lập, phí truyền thông trên Kỷ lục do Ban 

Lãnh đạo của VietKings quyết định trong từng trường hợp. 

ĐIỀU III. MỨC THU PHÍ XÁC LẬP VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN HỆ THỐNG 

KỶ LỤC VIỆT NAM 

I. PHÍ XÁC LẬP VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN HỆ THỐNG KỶ LỤC VIỆT 

NAM TIÊU CHUẨN: 

1. PHÍ XÁC LẬP VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN HỆ THỐNG KỶ LỤC DÀNH 

CHO CÁ NHÂN: 

1.1 Kỷ lục của các cá nhân mang hàm lượng cao giá trị về nội dung, tạo ra những 

đóng góp cho xã hội và cộng đồng được xem xét hỗ trợ mức thu phí xác lập từ 

10.000.000đ (Mười triệu đồng) đến 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).  
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1.2 Kỷ lục của các cá nhân mang yếu tố thương mại, quảng bá hình ảnh cá nhân: Mức 

phí xác lập và truyền thông trên hệ thống Kỷ lục Việt Nam là: 30.000.000đ (Ba 

mươi triệu đồng) đến 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).  

1.3 Các Kỷ lục đồng sở hữu của 02 cá nhân trở lên, phí xác lập tăng thêm 5.000.000đ 

(Năm triệu đồng) cho mỗi một cá nhân liên quan. 

2. PHÍ XÁC LẬP VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN HỆ THỐNG KỶ LỤC DÀNH 

CHO TỔ CHỨC – ĐƠN VỊ: 

2.1 Kỷ lục của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, 

trường học… (không phải là Kỷ lục trực tiếp) có mức phí xác lập và truyền thông 

trên các phương tiện truyền thông của Kỷ lục từ 30.000.000đ (Ba mươi triệu 

đồng) đến 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng). 

2.2 Kỷ lục của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, đoàn thể, 

trường học, hiệp hội (là Kỷ lục trực tiếp) có mức phí xác lập và truyền thông trên 

các phương tiện truyền thông của Kỷ lục từ 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) 

đến 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng). 

2.3 Kỷ lục của các đơn vị, doanh nghiệp kinh tế (không phải là Kỷ lục trực tiếp) có 

mức phí xác lập và truyền thông trên các phương tiện truyền thông của Kỷ lục từ 

50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) đến 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng). 

2.4 Kỷ lục của các đơn vị, doanh nghiệp kinh tế (là Kỷ lục trực tiếp) có mức phí xác 

lập và truyền thông trên các phương tiện truyền thông của Kỷ lục từ 70.000.000đ 

(Bảy mươi triệu đồng) đến 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng). 

2.5 Các Kỷ lục đồng sở hữu của 02 đơn vị trở lên thì mức phí áp dụng theo các mức 

phí quy định và cộng thêm 10.000.000đ (Mười triệu đồng) cho mỗi đơn vị. 

Tùy theo tính chất hồ sơ, mức phí trên có thể được điều chỉnh giảm xuống hoặc tăng 

lên. Chi tiết chi phí sẽ được chuyên viên phụ trách gửi thông báo đến các đơn vị đăng 

ký để các bên thống nhất, trước khi ký kết các Hợp đồng liên quan.  

3. PHÍ XÁC LẬP KỶ LỤC ĐẶC BIỆT   

3.1 Các Kỷ lục Việt Nam cần được Ban biên tập Kỷ lục tư vấn về ý tưởng, tư vấn thiết 

lập hồ sơ và xây dựng tiêu chí Kỷ lục để xác lập thì ngoài mức phí xác lập theo 

quy định cho từng đối tượng và tiêu chí nêu trên sẽ cộng thêm chi phí tư vấn từ 

10.000.000đ đến 20.000.000đ tùy tính chất phức tạp của nội dung hồ sơ. 

3.2 Những hồ sơ Kỷ lục cần các hoạt động khảo sát, so sánh đối chiếu nhiều số liệu; 

những kỷ lục có yếu tố kéo dài thời gian, diễn ra trong không gian rộng lớn; các 

Kỷ lục cần công bố trong thời gian gấp dưới 07 ngày… thì mức phí do lãnh đạo 

Kỷ lục quyết định tùy theo từng hạng mục hồ sơ đăng ký.  

3.3 Đối với các Kỷ lục chưa rõ các tiêu chí xác lập, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ thực 

hiện quá trình tư vấn, khảo sát trực tiếp để tìm kiếm các tiêu chí xác lập. Tổ chức 

Kỷ lục Việt Nam thực hiện sẽ được tách phần khảo sát này thành gói chi phí 

riêng, tách biệt với chi phí xác lập Kỷ lục nêu trên. Đơn vị cần thanh toán các 

khoản phí phát sinh liên quan đến quá trình khảo sát, tư vấn trực tiếp trước khi Tổ 

chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện. 
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II. CÁC KHOẢN THU PHÍ KHÁC LIÊN QUAN 

1. Đối với những Kỷ lục trao tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia do VietKings tổ chức tại 

Việt Nam, các cá nhân/đơn vị không phải đóng thêm khoản phí nào ngoài chi phí 

nêu trên để tham dự nhận bằng Kỷ lục Việt Nam. (Áp dụng cho chính cá nhân sở 

hữu Kỷ lục và 01 đại diện của đơn vị sở hữu kỷ lục tham dự nhận bằng). 

Các cá nhân/đơn vị tham gia nhận bằng tại các sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia do 

VietKings tổ chức tự chịu các chi phí liên quan đến đi lại, lưu trú, ăn uống… trong 

quá trình tham gia.  

2. 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. Các chi phí phát sinh trong quá trình thẩm định gồm: 

- Chi phí vé máy bay khứ hồi (Vé có hành lý); 

- Phòng khách sạn lưu trú;  

- Chi phí ăn uống;  

- Chi phí thù lao (02 - 03 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. 

- Chi phí xe 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.  

3. Chi phí xác lập và chi phí truyền thông trên hệ thống Kỷ lục nêu trên 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 tại sự kiện đơn vị/cá nhân tổ chức gồm:  

- Chi phí vé máy bay khứ hồi (Vé có hành lý); 

- Phòng khách sạn;  

- Chi phí ăn uống;  

- Chi phí thù lao cho các cán bộ, chuyên viên của Kỷ lục 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.  

- Chi phí xe 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.  

4. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia truyền thông trên các kênh truyền thông 

Kỷ lục trên website hoặc Tạp chí, Lịch bloc… chịu chi phí liên quan quy định theo 

từng ấn phẩm của Kỷ lục. 

5. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mời các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự sự 

kiện tự chi trả các chi phí liên quan.  



 
TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM 

5 | T r a n g  

 

6. Chi phí liên quan đến việc tổ chức sự kiện Kỷ lục do các cá nhân/đơn vị chuẩn bị 

thực hiện tùy theo quy mô, tính chất sự kiện. 

ĐIỀU III. KỶ LỤC ĐƯỢC HỖ TRỢ, ĐẦU TƯ, TÀI TRỢ KINH PHÍ XÁC LẬP 

VÀ PHÍ TRUYỀN THÔNG. 

1. VietKings toàn quyền quyết định trong việc đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư cho những ý 

tưởng Kỷ lục xuất phát vì mục đích cộng đồng, từ thiện trực tiếp mang lại lợi ích cho 

xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, góp phần quảng bá hình 

ảnh, các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam. 

2. VietKings xem xét tài trợ toàn phần (tài trợ phí xác lập Kỷ lục, phí truyền thông 

trên các phương tiện của Kỷ lục) cho các Kỷ lục được thực hiện bởi những người 

khuyết tật có ý chí vươn lên, sáng tạo ra những sản phẩm – dịch vụ phục vụ cộng 

đồng, xã hội nhằm biểu dương nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt, bất hạnh 

của bản thân để hòa nhập cùng cộng đồng và đạt những thành tích phi thường. 

3. VietKings đầu tư kinh phí để triển khai các Hành trình quảng bá các giá trị về điểm 

đến, văn hóa, ẩm thực… do VietKings triển khai như:  

- Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam,  

- Hành trình tìm kiếm quảng bá điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam,  

- Hành trình Bách niên trường thọ S100,  

- Hành trình tìm kiếm và vinh danh Top Kỷ lục Thiện nguyện 

- Hành trình tìm kiếm Ý chí Kỷ lục Việt Nam… 

4. Khoản phí này sẽ do VietKings trực tiếp đầu tư hoặc kêu gọi, phối hợp với các nhà 

tài trợ để cùng thực hiện. Mức đầu tư, tài trợ phụ thuộc vào nội dung và phạm vi tổ 

chức. 

5. Các Kỷ lục mang đậm giá trị văn hóa của đất nước và đáp ứng được các yêu cầu 

cụ thể, nếu không đủ kinh phí thực hiện, VietKings sẽ xem xét hỗ trợ trong việc 

tìm kiếm nhà đầu tư cho việc thực hiện các sản phẩm – dịch vụ Kỷ lục có giá trị. 

6. Các Hành trình Quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, VietKings tự đầu tư kinh 

phí và vận hành.  

ĐIỀU IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

1. Trong quá trình triển khai thực hiện Bản quy định này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam 

(VietKings) sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với từng trường hợp và thời điểm cụ thể.   

2. Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

3. Mọi quy định trước đây, trái với Bản quy định này đều được bãi bỏ và hết hiệu lực 

thi hành.                                    

TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (VIETKINGS) 

                            Chỉnh sửa và Công bố Tháng 01 năm 2022 
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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.comWebsite: www.kyluc.vn Youtube: KYLUC TV Official 

 

                                                                            

mailto:noidungkyluc@gmail.com
http://www.kyluc.vn/

