
                                                                                             

            UBND TỈNH ĐỒNG NAI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
THỂ LỆ 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 467/KH-SVHTTDL ngày 02/3/2021  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)  

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 01 đến lớp 12, đang theo học 

tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi 

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 chọn 01 trong 03 

đề sau: 

a) 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 được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp 

gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

b) Đề 2 

Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ 

mọi người đọc sách (khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa). 

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp 

gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

c) Đề 3 

Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện 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 được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp 

gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 
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2. Hình thức dự thi  

Thí sinh dự thi bằng hình thức gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi 

theo nhóm) về giáo viên phụ trách tại trường hoặc về Ban Tổ chức. 

3. Quy định bài tham gia dự thi 

- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: Viết hoặc quay 

clip (video, audio) và phải trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra trong đề thi; 

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (riêng với Đề 3, có thể sử dụng thêm tiếng 

Anh); 

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, độ dài bài dự thi không quá 

10.000 từ;  

- Đối với bài dự thi bằng hình thức quay clip có độ phân giải tối thiểu là 

640px x 480px, đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh; có thể sử dụng các 

hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Các trường hợp sử dụng hình ảnh, bài 

hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền. Thời lượng tối thiểu 

là 05 phút, tối đa là 10 phút và được lưu bằng định dạng mp4, avi, mpeg, mkv, 

klv…; 

- Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh, chưa gửi đăng hoặc dự 

thi ở cuộc thi khác. Trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, 

hình ảnh… của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ. 

3. Sử dụng bài dự thi 

- Các bài thi không trả lại cho thí sinh. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục 

vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc. 

- Trách nhiệm của người tham dự Cuộc thi: Tuân thủ và thực hiện các yêu 

cầu của Thể lệ Cuộc thi. 

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 2021 được tổ chức đối với cá nhân tại 

mục I của Thể lệ này trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 bài đạt giải tại Cuộc thi, gửi tham gia dự thi 

vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội. 
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2. Thời gian và địa chỉ nhận bài dự thi  

a) Thời gian nhận bài 

- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo mẫu đính kèm) và 

nộp bài dự thi trực tiếp tại trường mình đang theo học. Các trường có thí sinh dự thi 

cử giáo viên phụ trách tổ chức nhận bài thi của các thí sinh, tập hợp bài gửi về Thư 

viện tỉnh Đồng Nai để tham dự Cuộc thi đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Thời gian nhận bài: Từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 01/7/2021 (căn cứ 

theo dấu bưu điện). 

b) Thời gian tổng kết và trao giải thưởng 

- Ban Tổ chức sẽ tổng kết, công bố và trao giải thưởng cho các cá nhân, tập 

thể tại Thư viện tỉnh Đồng Nai, dự kiến cuối tháng 7/2021. 

- Vòng chung kết được trao thưởng tại Hà Nội cho các cá nhân và tập thể đạt 

giải (nếu có), dự kiến vào cuối tháng 10 năm 2021 (Ban Tổ chức sẽ thông tin đến 

thí sinh và tổ chức). 

c) Địa chỉ nhận bài dự thi 

Thư viện tỉnh Đồng Nai, Số 01 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 02513.917.457, 0918.886.645, gặp bà Lê 

Thị Mai Hoa. (Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2021). 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Giải cá nhân  

- 01 giải nhất; 

- 02 giải nhì; 

- 03 giải ba; 

- 06 giải khuyến khích; 

2. Các giải chuyên đề 

- 01 giải: Chia sẻ cảm tưởng hay nhất; 

- 01 giải: Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất; 

- 01 giải: Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng 

tranh đẹp nhất; 

- 01 giải: Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất; 
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- 01 giải: Bài thơ khuyến đọc hay nhất; 

- 01 giải: Câu chuyện viết tiếp hay nhất; 

- 01 giải: Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất; 

- 01 giải: Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất. 

3. Giải tập thể 

- 01 giải: Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất; 

- 01 giải: Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất. 

VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng Cuộc thi cho 

các cá nhân và tập thể đạt giải./. 

 

 


