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THỂ LỆ CUỘC THI
Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ
sở, Trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi:
Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc có thể chọn 1 trong 3 đề sau:
Đề 1
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm
thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.
Câu 2: Nếu đư c chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và bi n pháp gì để
khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
Đề 2
Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuy n hoặc một bài thơ) nhằm khích l mọi
người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa).
Câu 2: Nếu đư c chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và bi n pháp gì để
khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
Đề 3
Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuy n hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến
khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.
Câu 2: Nếu đư c chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và bi n pháp gì để
khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
2. Hướng dẫn thi:
Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi
nhận thức hoặc cuộc sống của em: Các em cần giới thi u đư c các yếu tố xuất bản của
tác phẩm: tên tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang, khổ cỡ…; cấu
trúc/khái quát nội dung của tác phẩm; sự độc đáo, đặc sắc của tác phẩm; Phân tích giá
trị khoa học/giá trị ngh thuật của tác phẩm; Nêu ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm: Đối
với bản thân (có hi u quả và làm thay đổi nhận thức, mở rộng hiểu biết, truyền cảm
hứng...) và đối với cộng đồng.
Khi sáng tác một tác phẩm nhằm khích lệ mọi người đọc sách: Các em có thể
sáng tác một câu chuy n hoặc một bài thơ. Các em cần đặt tên cho tác phẩm; tác phẩm
phải có cấu trúc chặt chẽ, logic, h p lý; Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa.
Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc: Các em cần nêu
đư c tác phẩm lựa chọn để phát triển; triển khai tiếp nội dung của tác phẩm một cách
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h p lý, logic, chặt chẽ; đảm bảo nội dung có ý tưởng sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực.
Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.
Khi lập kế hoạch và biện pháp để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách
nhiều hơn: Các em xây dựng đư c kế hoạch h p lý phù h p với lứa tuổi; Kế hoạch có
tính thực tế, tính khả thi và có tác động đối với cộng đồng; Nêu đư c nội dung các bi n
pháp phù h p với kế hoạch, với đối tư ng cần phát triển văn hóa đọc.
3. Về trình bày bài dự thi:
Đối với bài viết: Chú ý đảm bảo viết đúng chính tả, ngữ pháp, văn phong lưu loát,
truyền cảm.
Đối với bài thuyết trình thể hiện bằng video clip:
- Tên video clip do thí sinh tự sáng tác (trong đó cung cấp đầy đủ các thông tin cá
nhân theo yêu cầu của an Tổ chức: Số đi n thoại, email để ti n liên h ).
- Có độ phân giải tối thiểu là 640 x 480 pixel, phải đư c lưu bằng định dạng phổ
biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv...; Thời lư ng tối thiểu là 5 phút, tối đa là 15 phút, đảm
bảo về chất lư ng hình ảnh và âm thanh.
- Có thể sử dụng các hi u ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh, khuyến khích thí
sinh không sử dụng các hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh có bản quyền. Trường h p có
sử dụng các hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh có bản quyền phải ghi rõ nguồn.
4. Về tr ch dẫn:
Thí sinh cần phải mô tả nguồn đầy đủ khi sử dụng trích dẫn, các nội dung, đoạn
văn, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết tay hoặc quay clip.
- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Vi t (riêng với Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).
- ài thi phải chưa từng đư c công bố, đăng tải dưới bất kì hình thức nào.
- an Tổ chức đư c quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích
quảng bá Cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.
IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI
DỰ THI
1. Quy mô tổ chức Cuộc thi:
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 đư c tổ chức đối với cá nhân tại mục I
của Thể l này trên phạm vi toàn tỉnh.
- Cuộc thi đư c diễn ra trong toàn tỉnh.
2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:
2.1. Thời gian:
- Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 15/5/2020.
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ theo Thể l cuộc thi.
- Nhận bài dự thi từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020.
2.2. Địa chỉ nhận bài dự thi:
- Thí sinh gửi bài trực tiếp về địa chỉ: Thư vi n tỉnh Đắk Lắk, số 06 Trần Quang
Khải, tp uôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tiêu đề thư cần ghi rõ: ài dự thi “Đại sứ Văn
hóa đọc năm 2020” và gửi file qua Email: tunglam2908@gmail.com.
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- Đối với bài quay clip thì in ra đĩa CD-ROOM và gửi file qua địa chỉ email:
tunglam2908@gmail.com . ĐT: 0383.110.828 (gặp đ/c Tùng Lâm)
2.3. Tổ chức chấm bài và chọn bài dự thi cấp quốc gia:
- an Tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm và chọn ra 20 bài xuất sắc gửi về ộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để tham gia vòng chung kết cuộc thi toàn quốc trước ngày
15/6/2020.
- Mọi chi tiết xin liên h : Phòng Hành chính - Tổng h p, Thư vi n tỉnh Đắk Lắk,
Đi n thoại 0262.3954.771.
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Giải cá nhân:
Trao giải theo các nội dung sau:
- Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;
- Câu chuy n sáng tác khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuy n sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất;
- Câu chuy n sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
- ài thơ khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuy n viết tiếp hay nhất;
- Câu chuy n viết tiếp song ngữ hay nhất;
- Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.
2. Giải tập thể:
- Trường THPT có nhiều thí sinh tham gia nhất;
- Trường THCS có nhiều thí sinh tham gia nhất;
- Trường TH có nhiều thí sinh tham gia nhất;
- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất;
- Trường tham gia dự thi xa nhất;
VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
- an Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng
cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
Trên đây là Thể l Cuộc thi thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020", đề nghị các đơn
vị, tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hi n, trong quá trình tổ chức thực hi n,
nếu có vướng mắc xin liên h Phòng Hành chính - Tổng h p, Thư vi n tỉnh - Đi n thoại
0262.3954.771.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL (để b/c)
- Sở GDĐT;
- Thư vi n tỉnh;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT
các huy n, thị, TP;
- Các phòng GDĐT các huy n, thị, TP;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Kim
Ký bởi: Thư viện
Email: thuvien@vhttdl.daklak.gov.vn
Cơ quan: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đắk
Lắk
Ngày ký: 13.04.2020 16:26:28 +07:00
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Phụ lục

MÃ BÀI DỰ THI
(Do Ban tổ chức ghi)

THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2020”
1. Thông tin của thí sinh dự thi
Họ và tên:....................................................................................................................................................................................................
Ngày sinh: .................................................................................................................................................................................................
Lớp: ....................................................................................... Trường: ...........................................................................................
Quận/ huyện: ............................................................... Tỉnh/ thành phố: .....................................................................
Số điện thoại cá nhân (nếu có): .......................................................................................................................................
2. Thông tin trường
Địa chỉ: .........................................................................................................................................................................................................
Thầy/ cô phụ trách cuộc thi:..................................................................................................................................................
Số điện thoại: ................................................................................. Email: ..............................................................................
3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)
Họ và tên bố/ mẹ: ..................................................................... Nghề nghiệp: ..........................................................
Số điện thoại: ................................................................................. Email: ..............................................................................
Địa chỉ gia đình: ................................................................................................................................................................................
BỐ/MẸ THÍ SINH

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)
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