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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019
(Ban hành kèm theo Công văn số 09 /CV-TVT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của
Thư viện tỉnh Hưng Yên)
______________

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 là hoạt động dành cho các em
học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm
đam mê đọc sách đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích,
thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc
sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong
nhà trường và cộng đồng.
- Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc
trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, rèn
luyện nhân cách con người; đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh
có cơ hội được thể hiện niềm đam mê, những ý tưởng sáng tạo của mình thông
qua việc đọc sách và chia sẻ niềm đam mê đó tới cộng đồng.
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019 được tổ chức vòng Sơ khảo tại
các địa phương và vòng Chung kết tại Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức nhằm tìm ra đại diện danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc chính thức đầu
tiên ở Việt Nam.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI
Các em học sinh đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
1. Nội dung:
Thí sinh có thể lựa 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 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?
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).
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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?
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?
2. Hình thức tổ chức thi:
- Thí sinh tham dự thi bằng một trong hai hình thức: thi viết (khoảng
1.000 từ) hoặc quay clip (khoảng 3 phút).
- Các trường tự tổ chức sơ tuyển và lựa chọn 03 bài thi xuất sắc tham gia
vòng thi sơ khảo cấp tỉnh (thời gian tổ chức từ 31/01 - 02/03/2019).
- Nộp bài thi được lựa chọn, kèm theo thông tin đầy đủ của thí sinh (theo
mẫu gửi kèm - mẫu 1) và báo cáo việc tổ chức cuộc thi tại trường (theo biểu mẫu
gửi kèm - mẫu 2) về Thư viện tỉnh Hưng Yên. Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi
vòng Sơ khảo cấp tỉnh: Ngày 05/3/2019.
- Nơi nhận bài dự thi: Thư viện tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 4, đường
Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
+ Bản cứng: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
+ Bản mềm: qua địa chỉ email: Hy.thuvientinh@gmail.com
- Ban Tổ chức sẽ tổ chức chấm và thông báo kết quả bài dự thi đạt giải tới
các trường và đăng tải trên website Thư viện tỉnh Hưng Yên.
- Lễ tổng kết, trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 14/3/2019.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải cá nhân (72 giải):
Tên giải

Stt
1

2

3

Số lượng

Số tiền

Giải chia sẻ cảm tưởng
Giải Nhất

03

700.000/giải

Giải Nhì

06

500.000/giải

Giải Ba

12

300.000/giải

Giải Nhất

03

700.000/giải

Giải Nhì

06

500.000/giải

Giải Ba

12

300.000/giải

03

700.000/giải

Giải sáng tác

Giải câu chuyện viết tiếp
Giải Nhất

2

4

Giải Nhì

06

500.000/giải

Giải Ba

12

300.000/giải

Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo

03

250.000/giải

Trình bày ấn tượng

03

250.000/giải

Giải pháp khuyến đọc có tính khả thi cao

03

250.000/giải

Giải Nhánh

2. Giải tập thể (03 giải):
Stt

Tên giải

Số lượng

Số tiền

1

Trường có nhiều thí sinh tham dự Cuộc thi

03

1.500.000/giải

V. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
- Ban Tổ chức vòng thi Sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019
tặng Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
- Ban Tổ chức lựa chọn 30 bài thi đạt giải cao nhất tham dự vòng Chung
kết Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.
- Những bài thi xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức vòng Chung khảo
tuyển chọn và in thành sách.
VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CUỘC THI:
- Ngôn ngữ trình bày bài thi: bằng tiếng Việt (riêng với Đề 3, có thể dùng
thêm tiếng Anh).
- Bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào.
- Các bài dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức được quyền sử dụng các
tác phẩm để phục vụ mục đích quảng bá Cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.
- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bài thi của mình. Ban Tổ chức không
chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu
phát hiện vi phạm Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận./.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi liên hệ với bà Hoàng Thanh Tú - Trưởng phòng Công tác
bạn đọc, Thư viện tỉnh (ĐT: 0398.377.690) hoặc bà Trần Thị Hà - Phó Trưởng phòng Công
tác bạn đọc, Thư viện tỉnh (ĐT: 0977.865.118).

3

Mẫu 1
Mã bài dự thi
(do Ban tổ chức ghi)

THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019”

1. Thông tin của thí sinh dự thi:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………...
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………
Lớp: ……………………………Trường: …………………………………………………………...
huyện/thành phố: ……………………………… tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại cá nhân (nếu có): …………………………………………………...................
2. Thông tin trường:
Tên trường: …………………………………………………..............................................................
Địa chỉ: ………………………………………………….......................................................................
Thầy/cô phụ trách: …………………………………………………...............................................
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: …………………………………………………....................................................
XÁC NHẬN CỦA BỐ/MẸ THÍ SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu 2
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN/THÀNH PHỐ……..
TRƯỜNG………………….

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày …. tháng ….. năm 2019

BÁO CÁO TỔ CHỨC
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2019”

1- Thông tin chung:
- Tên trường……………………………………………………
- Họ tên cán bộ phụ trách cuộc thi tại trường: …………..…….
- Số điện thoại: …………………… Email: ………………..….
- Tổng số học sinh của trường: ………………………………….
- Tổng số học sinh tham gia cuộc thi: …………………………..
2- Danh sách học sinh được lựa chọn:
Stt
1
2
3

Họ và tên
Nguyễn Văn A

Ngày tháng
năm sinh
24/5/2008

Lớp

Đề thi số

5A

Đề 1

3- Tham gia ý kiến về việc tổ chức Cuộc thi (nếu có):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)
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