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THỂ LỆ
Cuộc thi đại sứ văn hoá đọc năm 2020
1. Mục đích, ý nghĩa
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4, ngày sách & bản quyền thế giới 23/4 và cuộc thi Đại sứ
văn hoá đọc năm 2020 do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm duy trì, phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng bạn đọc của Trường Đại học Luật Hà Nội, giới thiệu đến bạn đọc những cuốn
sách, tác phẩm hay có ý nghĩa.
2. Đối tượng dự thi
- Các Câu lạc bộ, chi đoàn, liên chi đoàn, chi hội, cá nhân là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
3. Nội dung, hình thức thi
3.1. Nội dung thi
Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 có thể chọn 1 trong 2 đề sau:
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?
Đề 2
Câu 1: Chia sẻ về phương pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phương pháp đọc đó đối với
học tập, công tác và phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.
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?
3.2. Hình thức thi: Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập. Cá nhân thi chuẩn bị bài dự thi
bằng bài viết trên trang A4, tối đa 10 trang, đóng thành quyển hoặc tạo video clip thời gian tối đa 10 phút.
4. Quy định về bài dự thi

- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip.
- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt.
- Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình
ảnh … của người khác trong bài dự thi.

- Bài thi được lựa chọn tham dự vòng chung kết phải được chỉnh sửa lỗi chỉnh tả, lỗi văn bản và
không có bất kì ký hiệu nào khác ghi trên bài.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và
các hoạt động khuyến đọc.

5. Phạm vi, thời gian tổ chức, địa chỉ nhận bài thi

Cuộc thi được diễn ra qua 2 vòng:
- - Vòng sơ khảo: Nhận bài dự thi từ 1/5/2020 đến ngày 30/6/2020 tại Trung tâm Thông tin thư viện
hoặc email: Thuvien@hlu.edu.vn. Chấm bài thi từ 1/7 đến 10/7/2020. Công bố, trao thưởng và tổng
kết cuộc thi vào ngày hội sách năm 2020 của Trường.
- Vòng chung kết: Các bài đạt giải được lựa chọn, chỉnh sửa (nếu có) và gửi qua Trung tâm Thông tin
thư viện hoặc email Thuvien@hlu.edu.vn từ 10/7 đến 15/7/2020 và bài thi sẽ được chấm tại Bộ Văn
hoá, Thể thao và Du lịch từ 20/7 đến tháng 9/2020.
6. Cách thức chấm điểm
* Hình thức đẹp, bố cục hợp lý
20 điểm
* Chia sẻ cảm tưởng hay nhất (kết nối được với cảm xúc, trái tim người đọc; thể 40 điểm
hiện quan điểm, tính cách, cảm xúc của người viết)
* Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất ( rõ ràng và đi vào 40 điểm
trọng tâm; có sự mới mẻ, không sao chép; được phát triển hợp lý và bổ sung bằng
nhiều chi tiết, luận điểm)
7. Cơ cấu giải thưởng
7.1. Vòng sơ khảo
- Giải cá nhân
+ 01 giải nhất: 1.000.000đ
+ 01 giải nhì: 700.000đ
+ 01 giải ba: 500.000đ
+ 02 giải khuyến khích: 300.000đ
+ 02 giải phụ:
* 01 chia sẻ cảm tưởng hay nhất: 500.000đ
* 01 chia sẻ ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất: 500.000đ
- Giải tập thể
+ 01 giải cho câu lạc bộ có nhiều thành viên tham gia nhất: 1.000.000đ
+ 01 giải cho chi đoàn có nhiều đoàn viên tham gia nhất: 1.000.000đ
7.2. Vòng chung kết
- Giải chính
+ Giải cá nhân
* Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu: 04 Danh hiệu gồm: 08 giải nhất; 16 giải Nhì; 52 giải Ba;
130 giải Khuyến khích
+ Giải tập thể gồm:
* Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 danh hiệu
* Trường có nhiều thí sinh tham đạt giải nhất: 01 danh hiệu.
* Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi: 10 đơn vị.

- Giải chuyên đề
+ Bài chia sẻ cảm tưởng hay nhất.
+ Ý tưởng đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.
+ Đối tượng khiếm thị: 01 bài dự thi xuất sắc nhất
- Hình thức khen thưởng
Ban 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.
Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và in thành sách./.
(Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, thí sinh liên hệ trực tiếp với
cô Lương Thị Ngọc Tú, số điện thoại 097.779.2651)
Ban Tổ chức

