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SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
TỈNH KHÁNH HÒA
THƯ VIỆN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng 02 năm 2020

THỂ LỆ
Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-TVT ngày    /02/2020 của Thư viện tỉnh)

I. Mục đích:
Vòng sơ khảo của cuộc thi được tiến hành trên địa bàn tỉnh nhằm chọn 

ra các em đạt giải, đại diện cho tỉnh tham gia bài dự thi vòng chung kết cuộc 
thi Đại sứ văn hoá đọc toàn quốc năm 2020.

II. Đối tượng dư thi: Học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 tại các trường học 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

III. Nội dung thi, hình thức thi: 
1. Nội dung thi: Thí sinh dự thi có thể chọn 1 trong 3 đề sau:
Đề thi số 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 đươc chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện 

pháp gì để khuyến khích các ban và mọi người đọc sách nhiều hơn?
Đề thi số 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 đươc chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện 

pháp gì để khuyến khích các ban và mọi người đọc sách nhiều hơn?
Đề thi số 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 đươc chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện 

pháp gì để khuyến khích các ban và mọi người đọc sách nhiều hơn?
2. Hình thức thi: Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập.

IV. Quy định về bài dự thi 
- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc 

quay video clip.
- Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt (riêng ở Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).
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- Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, 
đoan trích, câu nói, tranh, hình ảnh... của người khác trong bài dự thi.

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

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

V. Thời gian và địa điểm:
1. Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức nhận bài thi từ ngày 02/03/2020 đến 

ngày 30/6/2020 (Thư viện tỉnh tổ chức chấm điểm, trao giải và gửi bài dự thi 
Vòng chung kết).

2. Vòng chung kết: Ban Tổ chức nhận bài dự thi trước ngày 15/7/2020; 
tổ chức chấm bài và trao giải, vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc tại Hà Nội dự 
kiến vào đầu tháng 09/2020.

3. Địa chỉ và cách thức tiếp nhận bài dự thi:
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu đính 

kèm) được đăng trên website: www.thuvienkhanhhoa.gov.vn.
- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến địa chỉ: 

Thư viện tỉnh Khánh Hòa, Số 8 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nha Trang.
- Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2020”
Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 3523071 (phòng Thông tin - 

Thư mục), di động: 0989.454898 (Bà Dương Thị Thúy Hằng).
VI. Hạng mục và cơ cấu trao thưởng: 
1. Hạng mục: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 20 bài đạt yêu cầu về nội 

dung theo các hạng mục sau để gửi dự thi Vòng chung khảo tại Hà Nội:
- Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh 

đẹp nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
- Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;
- Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất
2. Cơ cấu giải thưởng:
Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho các thí sinh có bài dự thi đạt kết quả tại 

Vòng sơ khảo (cấp tỉnh), cụ thể như sau:

http://www.thuvienkhanhhoa.gov.vn
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2.1. Giải cá nhân, gồm:
a. Giải nhất: gồm 03 giải.
b. Giải nhì: gồm 03 giải.
c. Giải ba: gồm 06 giải.
d. Giải khuyến khích: gồm 08 giải.
2.2. Giải tập thể, gồm: 02 giải (Nội dung: Trường, đơn vị có nhiều thí 

sinh tham gia nhất và có nhiều thi sinh đạt giải nhất).
VII. Hình thức khen thưởng:
Ban Tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh tổ 

chức tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể 
đạt giải.

Trên đây là Thể lệ Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 
2020 của Thư viện tỉnh./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Châu Hùng
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