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ĐỀ 1 

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà anh (chị) yêu thích, một cuốn sách đã làm thay 

đổi nhận thức hoặc cuộc sống của anh (chị).  

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì 

để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn?  

CÂU 1: 

Có lẽ, với nhiều bạn đọc Việt Nam, hình tượng 

thám tử Sherlock Holmes đã không còn xa lạ. Ông 

đã xuất hiện trong nhiều phiên bản sách, được xuất 

bản và tái bản với lượng người đọc và hâm mộ to 

lớn. Điều này không sai, khi Sherlock Holmes được 

coi là một hiện tượng văn học toàn cầu trong thể loại 

trinh thám, nhiều người cho rằng đây chính là nhân 

vật đã khởi nguồn cho thể loại này. Hình tượng của 

vị thám tử cũng đã được khắc họa qua hội họa, âm nhạc,… và thậm chí phim ảnh. Có 

thể nói hình tượng của người thám tử phố Baker đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng 

nhiều thế hệ không chỉ riêng tại Việt Nam mà còn với bạn đọc toàn thế giới. 

Với tôi, hình tượng của Sherlock không chỉ mang 

tính chất biểu tượng mà còn là một cầu nối về kỉ niệm 

mạnh mẽ của thời học trò nghịch ngợm. Lần đầu tiên, 

tôi được tiếp cận với tác phẩm kiệt xuất của Conan 

Doyle là vào năm cấp hai từ một cô bé học cùng khối. 

Ngày ấy, tôi là một cậu bé ngỗ nghịch với những 

“thành tích” bất hảo trong nhà trường. Đó là thời 

nhiều trò chơi điện tử xuất hiện và chúng cuốn hút 

nhiều hơn so với việc đọc một cuốn sách. Thời học trò, 

khi đó, tôi mong muốn chú ý bởi một cô bé lớp bên, 

nhưng trái ngược với tôi cô ấy lại là một học trò xuất sắc, tài giỏi và đặc biệt là có một 

niềm ham thú về thám tử Sherlock Holmes. Và đó chính là  “nhân duyên” đưa tôi đến 

với người thám thử tài ba của nước Anh qua cuốn sách “Những vụ kỳ án của Sherlock 
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Holmes”. Trong cuốn sách này người dịch và biên soạn đã lựa chọn những vụ án ấn 

tượng và đặc biệt bậc nhất trong cả ba phần tác phẩm để đưa về trong một cuốn sách. 

Mặc dù là lần đầu tiên được tiếp xúc nhưng hình tượng của ông khi đó đã để lại một 

ấn tượng cực lớn trong tôi. Cùng với sự ra đời của dòng phim “Sherlock” và cuốn 

sách “Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes”, tôi đã thay đổi rất nhiều, tác phẩm đó 

không chỉ là cầu nối thân tình giữa tôi và người bạn khác lớp mà còn là điểm khởi đầu 

cho con người của tôi sau này. Chính việc được tiếp cận với những vụ án của Holmes 

mà tôi đã cảm thấy thích thú về những khả năng mà rất ít ngôi trường thời đó có thể 

truyền thụ cho một học sinh: lập luận, quan sát, tranh biện,… Mặc dù, sau này câu 

chuyện giữa tôi và cô bé lớp bên không như mong muốn những mỗi lần lướt qua 

những trang sách về Holmes tôi thường nhớ lại về những hoài niệm buồn nhưng chính 

nó cũng đã để lại cho tôi nhiều điều để học hỏi, tìm tòi,… Cuốn sách chính là điểm 

đầu cho ham thú đọc sách của tôi từ thể loại trinh thám, viễn tưởng. 

Sau này, khi kì thi đại học đang đến 

gần, một lần nữa tác phẩm này xuất 

hiện khi tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi 

lớn nhất trong cuộc đời mình. Lúc đó, 

trong thời gian tìm kiếm một không 

gian học tập tại một quán cà phê nhỏ, 

tôi tìm thấy một tái bản của cuốn sách 

với tiêu đề “Công việc cuối cùng của 

Sherlock Holmes”. Thực sự tò mò, tôi 

đã dành thời gian để đọc lại cuốn sách, 

trong đó có cả những mẩu chuyện tôi đã 

đọc nhiều lần. Cảm hứng từ tác phẩm của Doyle dường như là vô tận, những tình tiết, 

lập luận, chứng cứ,… mà Holmes đưa ra tạo cảm hứng hơn nhiều so với một học sinh 

cấp 3 như tôi. Chúng giống như những mảnh ghép mà bạn có thể cảm nhận được và 

đưa chúng vào những phần còn thiếu trong mỗi vụ án. Chính vì lẽ đó mà khi chọn 

nguyện vọng cho tôi đã lựa chọn một ngôi trường hoàn toàn khác so với khả năng và 

điểm mạnh của mình vào lúc đó. Trong khi bản thân và gia đình mong muốn tôi đi 

theo ngành học lữ hành, du lịch nhưng khi được nghe về một môi trường khi bạn được 



3 
 

lập luận, đưa ra và bảo vệ quan điểm của mình,…như ngành Luật tôi đã không trần trừ 

và đăng ký tất cả nguyện vọng là những ngôi trường chuyên về Luật tại Hà Nội. May 

mắn thay, tôi đã trúng tuyển vào một trong những ngôi trường hàng đầu về đào tạo 

Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Sáu năm sau lần đầu 

tiên được tiếp xúc với 

Sherlock Holmes, những 

khả năng và hình ảnh của 

ông vẫn còn in sâu và tạo 

dấu ấn đặc biệt trong tôi. 

Chính vì thế trong một lần 

đi dạo trên một phố sách 

tôi đã đi ngang qua và bắt 

gặp bộ sách “Sherlock 

Holmes toàn tập” và đương nhiên, tôi không ngần ngại chi ra một khoản nho nhỏ để 

được sở hữu chúng. Tác phẩm “Sherlock Holmes toàn tập” gồm ba phần bao gồm 

những vụ án mới lạ mà tôi chưa từng được biết tới. Tuy nhiên, sau ba năm học tập về 

những vấn đề pháp lý, tác phẩm đã đưa lại cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới lạ so 

với những lần trải nghiệm trước đây.  

Bây giờ, Sherlock Holmes với tôi 

là một con người am tường và hiểu 

biết pháp luật tại Anh thời bấy giờ. 

Ông vận dụng và hiểu biết chúng như 

mọi thám tử, cảnh sát khác xuất hiện 

ở trong câu chuyện. Ấy thế nhưng khi 

chú ý sâu hơn vào những vụ án khác 

của ông, tôi nhận thấy Holmes còn là 

một người không chỉ am tường về 

pháp lý mà còn thấu hiểu cả lòng người. Trong vô vàn vụ án, ông thể hiện lòng cảm 

thông với những người phạm tội. Trong nhiều vụ án, tác phẩm cũng cho ta biết về cả 
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quá khứ và nguyên do dẫn tới những tội ác mà họ phạm phải từ đó thể hiện một cái 

nhìn cảm thông với nhiều nhân vật trong truyện. Qua những vụ án và cách nhìn nhận 

mới mẻ về tác phẩm “Sherlock Holmes toàn tập” mà tôi hiểu được rằng chúng ta 

không chỉ cần quan sát thấu đáo về sự việc để “giải được một vụ án” mà chúng ta 

cũng cần tìm hiểu sâu sắc về một người trước khi đưa ra kết luận về hành vi của họ. 

Chính nhờ quan điểm mới mẻ này mà sự cảm thông với những nhân vật trước đây tôi 

coi như là vai “xấu”, “phản diện” trong tác phẩm đã thay đổi. Có lẽ không chỉ họ mà 

còn nhiều người khác do quá khứ, sai lầm nên mới vướng đến con đường sai trái rằng 

ai cũng có bản chất lương thiện và xứng đáng một cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu. 

Có thể nói những tác phẩm về “Sherlock Holmes” không chỉ là điểm khởi đầu cho 

những ham thích đọc sách của tôi mà còn tạo nên những điểm nhìn khác biệt về những 

vấn đề mà tôi đang đối mặt. Chính vì vậy, ngay khi phải trả lời câu hỏi cuốn sách nào 

đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của bạn tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó 

chính là tiểu thuyết về “Sherlock Holmes”. 

CÂU 2: 

Khi đọc về câu hỏi thứ hai tôi cảm giác mình như đang tham gia một cuộc thi hoa 

hậu với câu hỏi bạn sẽ làm gì… Đó là một câu hỏi 

lớn dù vế đằng sau có là gì đi chăng nữa. Và với việc 

làm thế nào để kích thích mọi người đọc sách nhất là 

ở Việt Nam thì đó là một câu hỏi khó. Con số thực tế 

rằng chúng ta hiện nay chỉ đọc 0,8 cuốn/người/năm. 

Thực sự đây là một con số rất thấp khi đem so sánh 

với những quốc gia trong khu vực và thực sự kém xa 

so với những quốc gia phát triển trên thế giới. Theo 

tính toán hằng năm trung bình một người Việt chi 2 

USD để mua sách trong khi tại những quốc gia phát 

triển con số này là 200 USD. Vậy sự thật đáng buồn 

này có thể thay đổi được không? 
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Trước khi nói đến những chính 

sách mang tính vĩ mô, tôi hay bản 

thân các bạn có thể làm gì để khuyến 

khích mọi người đọc sách. Câu trả lời 

là tìm đúng cuốn sách. Cũng như đồ 

ăn, âm nhạc, hội họa,… sách có 

những “gu” khác nhau. Có người như 

tôi thích trinh thám, nhưng có người 

lại thích lãng mạn, viễn tưởng,… mỗi người, mỗi quốc gia, vùng miền,…lại có một xu 

hướng khác nhau để tìm kiến sách cho mình. Chính vì lẽ đó, mà để khơi nên niềm 

ham thú đọc sách trong mỗi người điều mà tôi và bạn có thể làm là giới thiệu cho họ 

những cuốn sách hay, thú vị,…nhưng trước tiên là phải phù hợp. Đó chắc chắn phải là 

tiêu chí đầu tiên để đưa một ai đó vào thế giới sách. Mỗi một thể loại, một cuốn sách 

đều có những giá trị riêng của chúng. Chính vì thế lợi ích của chúng mang lại đôi khi 

không tương đồng như chúng ta vẫn tưởng. Nhiều quan điểm cho rằng đọc sách là để 

mở mang kiến thức, tìm hiểu những cách hành văn của những tác giả lớn,… tuy nhiên, 

với tôi việc “đi qua từng trang sách” của một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng cũng giống 

như việc thư giãn giải trí như xem một bộ phim với trí tưởng tượng của mình. Việc 

đọc sách không nên chỉ được nhìn nhận một cách cứng rắn như là một cách để tiếp thu 

kiến thức từ đó mà còn như là một phương thức thư giãn, đắm mình vào con chữ, viễn 

cảnh mà cuốn sách vẽ lên. Khác với những cuốn tiểu thuyết, những cuốn sách chuyên 

môn cao lại mang cho người đọc những kiến thức mới mẻ hoặc chuyên sâu hơn về 

lĩnh vực mà mình đang học hỏi, tìm kiếm… Có thể nói sách đa dạng về thể loại, tác 

giả, hình thái, cách thức thể hiện,…và cả lợi ích mà chúng mang lại. Với cách tiếp cận 

đó, tôi nhận thấy để hướng tới một Việt Nam nơi việc đọc sách thường xuyên được 

coi trọng, ta cần thay đổi cách chúng ta nhìn nhận giá trị của từng cuốn sách lên từng 

cá nhân, trường hợp. Với những giá trị to lớn và phong phú mà việc đọc sách mang 

lại, việc tiếp cận và sử dụng chúng ngày càng phong phú, đa dạng và hiệu quả. 

Ngày nay, hàng loạt phương tiện thông 

tin đại chúng lần lượt ra đời thay thế nhau, 
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sách – phương tiện cất giữ thông tin gần như lâu đời nhất của nhân loại vẫn tồn tại và 

giữ nguyên những giá trị vốn có của nó. Khi sở hữu một cuốn sách, chúng ta có thể 

đọc đi đọc lại nhiều lần khi cần mà không phải ngồi hàng giờ trên máy tính và mỏi 

mắt với e-book. Để chỉ ra việc đọc sách truyền thống (Sách giấy) hay đọc sách hiện 

đại (sách điện tử) tốt hơn, quả thực là rất khó. Cũng như giá trị của sách. Cách tiếp thu 

chúng cũng phần nào tác động đến việc đọc sách và những gì chúng đem lại cho 

người đọc. Với phương thức truyền thống, việc thưởng thức từng lời văn của tác giả 

trên một cuốn sách còn thơm mùi giấy thật sự không có gì có thể sánh bằng. Chúng 

giúp ta đắm chìm vào viễn cảnh của câu truyện, nhìn nhận thấu đáo vấn đề mà mình 

đang tìm kiếm,…Hình thức đọc này cũng được khuyến khích nhiều hơn tại nước ta, 

tuy nhiên, với những cách tiếp cận sai lầm cho những đối tượng mới lớn. Việc đọc 

sách truyền thống vẫn chưa được chào đón bới giới trẻ chúng ta. Phương thức đọc 

sách hiện đại, tiếp cận với giới trẻ thông qua những phương tiện điện tử mà bất cứ 

chiếc máy tính bảng, điện thoại, máy đọc sách,…cũng có thể tiếp cận dễ dàng. Với 

khả năng lưu trữ lớn và lâu dài, có thể nói hình thức đọc này đã mở ra một chương 

mới cho việc tiếp cận với kho tàng kiến thức của nhân loại qua hệ thống số. Với vô 

vàn tiện ích mà chúng mang lại, việc đọc sách hiện đại cũng không được chào đón quá 

nhiệt liệt ở Việt Nam bởi những lẽ như: phương tiện đọc sách và mua sách điện tử tốn 

kém, bản thân những người tìm đến sách điện tử phần nhiều là những người ham thích 

việc đọc sách và khó khăn khi luôn phải mang theo một cuốn sách bên mình để có thể 

thực hiện được thú vui này.  

Nhận thấy những điểm còn thiếu trong phòng trào đọc sách ở Việt Nam, tôi đã tìm 

hiểu và cảm thấy, việc nâng cao khả năng đọc sách của chúng ta nên được tiếp cận từ 

nhiều góc độ với nhiều cách thức phù hợp. Với giá trị cốt lỗi là đảm bảo người tìm 

đến đó chắc chắc có thể tìm được một điểm bắt đầu phù hợp nhất với bản thân và có 

một trải nghiệm đọc sách thú vị.  
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Đầu tiên, sau khi hiểu và nghiên cứu tôi có tham khảo giải nhất cuộc thi “Sáng tạo 

không gian 2019  – Thư viện mini” Phương án “Chuyến xe tri thức” của nhóm sinh 

viên Nguyễn Công Nhật Minh, Huỳnh Thị Như Quỳnh (Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế) 

Qua tìm hiểu và tham khảo nhiều nguồn tài liệu và thiết kế, có thể nói việc thiết 

lập những thư viện như các bạn sẽ mang lại những hiệu quả không những khuyến 

khích việc đọc, trao đổi văn hóa… không chỉ trong nước mà còn với những du khách 

nước ngoài tới Việt Nam. Tạo hình của thư viện mini này dựa trên chiếc xe “xích lô” 

nổi tiếng của nước ta, việc này cũng giúp việc sản xuất bằng phương pháp tái chế, 

thân thiện với môi trường. Những lợi ích to lớn của thiết kế này còn có thể kể đến việc 

chúng có thể tạo việc làm cho người dân và cải thiện hơn nữa hình ảnh của chiếc 

“xích lô” trong mắt bạn bè quốc tế. 
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Phía trên là ý tưởng và thiết kế của thư viện mini, tuy nhiên, việc quan trọng hơn 

cả là những cuốn sách bên trong “thư viện” là gì? Việc thiết kế thuận tiện trong việc di 

chuyển sẽ là một điểm đổi mới của loại hình này. Những cuốn sách giới thiệu về đất 

nước con người Việt Nam bằng tiếng Anh, sách ngoại văn,… sẽ được đặt ở những nơi 

có đông người ngoại quốc tới du lịch, hay những con phố có lượng du khách quốc tế 

lưu trú cao. Trái lại, những thư viện mini nằm gần những trường tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông sẽ hướng tới tiểu thuyết hiện đại, cận hiện đại…của những 

tác giả lớn của Việt Nam và Văn học nước ngoài nhằm cung cấp một cái nhìn toàn 

diện cho những bạn yêu thích môn Ngữ Văn tìm hiểu thêm về những tác phẩm có 

đoạn trích trong sách giáo khoa. Ở những trường Đại học, Cao Đẳng,…việc đặt những 

thư viện mini như thế này với hình thức trao đổi sách, sẽ giúp nâng cao tính đa dạng 

của thư viện và có những cuốn sách sát với khu vực có chúng. Ngoài ra, thư viện sẽ 

hoàn toàn miễn phí và có một hòm để nhận quyên góp tùy tâm từ phía bạn đọc để 

phục vụ việc sửa chữa và duy trì thư viện, hướng tới lan rộng mô hình và đa dạng về 

cách thức thực hiện với từng khu vực. 

Ngoài ra, việc đọc sách hiện đại cũng nên được phát triển đặc biệt là trong môi 

trường nhà trường. Đã có những công ty Việt sản xuất được những chiếc máy đọc 
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sách trong nước với chất lượng cao và giá thành thấp. Việc thí điểm sử dụng máy đọc 

sách này trong nhà trường với sự giới hạn những tác phẩm cũng sẽ giúp nhà trường 

theo dõi được thời gian đọc và quá trình đọc của học sinh. Từ đó lựa chọn đa dạng 

hơn tác phẩm và đoạn trích được đưa vào giảng dạy trong nhà trường giúp nâng cao 

không chỉ chất lượng dạy học môn Văn, Ngữ Văn mà còn khuyến khích việc phong 

trào văn học và ham đọc sách trong nhà trường. 

Tiếp đó, việc thiết lập một trang web hay một phương tiện truyền thông để giới 

thiệu về những cuốn sách hay là vô cùng quan trọng. Tôi chắc chắn có rất nhiều bạn 

dù mong muốn tìm những cuốn sách hay tuy nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu và 

thậm chí không biết nên tìm đến đâu để có một “review” đúng chất. Hơn thế, việc có 

một kênh đưa tin chỉ ra những cuốn sách không phù hợp về thuần phong Việt Nam 

hay mang những tư tưởng lệch lạc cũng là một yếu tố tốt để bạn đọc sau khi tìm được 

một tác phẩm mà họ mong muốn nhưng lại có thể khiến quan điểm của họ nhầm lẫn 

so với xã hội. 

Nói về chính sách vĩ mô hơn, tôi 

thấy nó đang nằm ở chính chúng ta thế 

hệ hiện tại. Chúng ta sẽ có em, có con, 

có cháu trong trương lai không xa và khi 

đó cách thiết thực nhất để thế hệ tương 

lai cảm thấy thích thú khi cầm một cuốn 

sách là giới thiệu với chúng về sách từ 

sớm thay vì những chiếc “iPad” như bây giờ. Việc mỗi gia đình tại Việt Nam đều có 

một tủ sách chính là mục tiêu mà chúng ta có thể hướng đến. Một tủ sách không cần 

phải to phải rộng nhưng phải chứa những kiến thức, những tác phẩm văn học kinh 

điển, thú vị với mỗi chúng ta mà bản thân có thể đọc lại hàng trăm lần không chán.  

Có lẽ nếu được trở thành Đại sứ Văn hóa đọc thì những gì tôi mong muốn làm 

được nhất chính là chọn cho mỗi một công dân Việt Nam một cuốn sách phù hợp để 

gieo những hạt giống về niềm ham thú đọc cho mỗi người. Để từ đó chúng lớn lên và 

truyền lại qua nhiều thế hệ, xây dụng một truyền thống đọc và tìm hiểu về sách từ nay 

cho đến mãi mai sau. 


