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THỂ LỆ 

Cuộc thi Giới thiệu sách với chủ đề “Sách truyền cảm hứng” 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Phát triển văn hóa đọc, khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng bạn 

đọc của Trường Đại học Luật Hà Nội; 

- Giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách hay, có ý nghĩa; 

- Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên rèn luyện khả năng thuyết trình; thể hiện năng 

khiếu sân khấu của bản thân. 

2. Đối tượng tham gia 

- Là sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: Cá nhân sinh viên; 

nhóm sinh viên; các Câu lạc bộ thuộc đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội. 

- Số lượng thành viên/đội thi: tối đa 5 người. 

3. Nội dung 

- Giới thiệu những thông tin cơ bản về cuốn sách; phân tích nội dung đặc sắc, 

truyền tải được thông điệp của cuốn sách 

- Có thể lựa chọn sách tại Thư viện Trường hoặc từ các nguồn khác.  

- Bài dự thi không được phép sao, chụp từ sách báo và các phương tiện truyền 

thông khác. 

4. Hình thức thi 

- Thời gian thể hiện: tối đa 10 phút 

- Hình thức thể hiện: thuyết trình hoặc dựng tiểu phẩm. 

- Tiết mục dự thi gồm 2 phần (Có thể lồng ghép các phần thi với nhau) 

 + Phần 1: Giới thiệu ngắn gọn về tên đội thi, các thành viên trong đội. 

 + Phần 2: Trình bày bài giới thiệu sách.  



5. Tổ chức thi 

 Các đội thi đăng ký với Ban Tổ chức từ ngày 23/3 đến 5/4/2018. 

Hình thức đăng ký: 

- Đăng ký trực tiếp với cô Nguyễn Thị Hiền – Phòng Bổ sung biên mục – Tầng 1, 

nhà D; số điện thoại 090 460 1185 (trong giờ hành chính) 

- Đăng ký qua fanpage Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội. Nội dung đăng ký 

ghi rõ: 

 + Đăng ký tham gia cuộc thi Giới thiệu sách; 

 + Tên đội thi, danh sách thành viên; tên trưởng nhóm, số điện thoại; 

 + Tên tài liệu giới thiệu; 

(Sau khi đăng ký qua fanpage, liên lạc với cô Hiền để xác nhận lại thông tin đã 

đăng ký) 

6. Trang phục: Trang phục lịch sự, phù hợp với nội dung cuộc thi. 

7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi 

- Thời gian: 9h sáng ngày 11 tháng 4 năm 2018 

- Địa điểm: Sảnh nhà A - Trường Đại học Luật Hà Nội 

8. Tiêu chí chấm điểm 

- Điểm của đội thi được chấm theo tiêu chí và thang điểm 100 gồm:  

+ Phần 1: Giới thiệu đội thi (Giới thiệu đội thi, thành viên đội thi)         10 điểm 

+ Phần 2: Thi giới thiệu sách:                                                                 90 điểm 

 - Giới thiệu tên tài liệu, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản             5 điểm 

 - Nội dung (các chương, phần)                                                               5 điểm  

- Truyền tải được thông điệp của cuốn sách                                            20 điểm 

- Cách thức trình bày, truyền tải nội dung cuốn sách                              55 điểm 

- Hình thức thể hiện độc đáo, sáng tạo (có sử dụng phương tiện kỹ thuật hình ảnh, 

âm thanh, dựng tiểu phẩm để minh họa phù hợp với nội dung cuốn sách)    5 điểm                   

- Trường hợp bị trừ điểm: phần dự thi quá thời gian quy định bị trừ 1 điểm/1 phút  

 



9. Cơ cấu giải thưởng 

01 Giải Nhất              1.000.000đồng/giải 

01 Giải Nhì      700.000 đồng/giải 

02 Giải Ba       500.000 đồng/giải 

02 Giải khuyến khích                 300.000 đồng/giải 

 

(Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, thí sinh liên hệ trực tiếp với 

cô Nguyễn Thị Hiền, số điện thoại 090 460 1185) 

 

  Ban Tổ chức 

 


