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THƯ VIỆN TỈNH KHÁNH HÒA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                       Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2017 
  

THỂ LỆ 
Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện sách năm 2017 

Chủ đề : “Uống nước nhớ nguồn”  
 
 I. MỤC ĐÍCH: 
 Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện sách năm 2017 với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” 
được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 
27/7/2017) nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, thương, bệnh binh. Qua đó, tiếp tục 
giáo dục và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng cho các em 
thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh. 

II. YÊU CẦU, NỘI DUNG: 
Giới thiệu sách hoặc kể các mẩu chuyện về những tấm gương của các anh hùng, liệt 

sí, thương binh, bệnh binh…đã đóng góp công sức, anh dũng trong chiến đấu trong các thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và là 
những tấm gương điển hình, thành công và vượt khó vươn lên xây dựng, phát triển kinh tế 
của bản thân, gia đình và xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay của toàn 
quốc nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Đồng thời qua đó nêu bật ý nghĩa, những bài 
học kinh nghiệm rút ra của bản thân để áp dụng vào cuộc sống và học tập. 

Các bài giới thiệu và các câu chuyện kể dự thi là những chuyện có trong các loại 
sách, báo in đã được xuất bản và phát hành đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có 
nguồn trích, xuất xứ rõ ràng.  

Đơn vị hoặc thí sinh dự thi tự tuyển chọn chuyện kể, có thể biên tập, chọn các bài 
giới thiệu, các câu chuyện phù hợp với nội dung chủ đề của liên hoan và phải gửi toàn bộ 
nội dung bài giới thiệu, câu chuyện kể (có ghi rõ xuất xứ, nguồn trích) để đăng ký dự thi với 
Ban Tổ chức theo thời gian quy định. 
 Mỗi thi sinh được đăng ký 01 chuyện kể. Mỗi chuyện kể có thời gian tối đa là 10 
phút 

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 
 Các em ở lứa tuổi nhi đồng (từ 6-11 tuổi) và thiếu niên (từ 12-15 tuổi) là học sinh cấp 
Tiểu học cơ sở, Trung học cơ sở tại 8 huyện, thị, thành phố : Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam 
Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Nha Trang. 
 IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

1. Hình thức đăng ký: 
Các thí sinh liên hệ tại các Thư viện (hoặc Trung tâm Văn hóa Thể thao) thành phố, 

thị xã, huyện để biết chi tiết, nhận tài liệu và phiếu đăng ký dự thi. Các Thư viện (hoặc 
Trung tâm Văn hóa Thể thao) huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức sơ tuyển theo đúng các nội 
dung yêu cầu của Thể lệ này và gửi danh sách đăng ký về Ban Tổ chức. 

Thí sinh thi tự do liên hệ nhận Phiếu đăng ký tại Phòng Thiếu nhi, Thư viện tỉnh và 
ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Phiếu đăng ký (theo mẫu) và gửi Phiếu đăng ký kèm 
Bài dự thi về Phòng Thông tin – Thư mục, Thư viện tỉnh Khánh Hòa – Số 8 Trần Hưng 
Đạo, Nha Trang để đăng ký dự thi.  

2. Thời gian gửi bài và đăng ký dự thi: Từ ngày 01/5/2017 đến hết ngày 30/6/2017 
* Một số điểm cần lưu ý :   
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 - Các thí sinh có thể đăng ký trước qua điện thoại và gửi Phiếu đăng ký đến sau 
nhưng không được quá thời hạn đăng ký đã nêu trên. 

- Số báo danh của thí sinh sẽ được niêm yết và phát vào ngày thi chính thức 
- Số điện thoại liên hệ: 0258.3523071; Phòng Thông tin – Thư mục, Thư viện tỉnh 

Khánh Hòa 
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI: 
1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/7/2017 (Thứ Tư) 
2. Địa điểm: Hội trường Thư viện tỉnh Khánh Hòa, số 8 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà. 
VI. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 

 1. Bài thi hoặc câu chuyện kể phải đúng nội dung như đã đăng ký với Ban Tổ chức. 
 2. Mỗi bài thi được chấm dựa theo các tiêu chí : 

a) Phong cách, hình thức diễn đạt:   điểm tối đa là 12 điểm 
 - Giới thiệu đầy đủ về bản thân (Họ tên, lớp, trường) và  xuất xứ bài thi, câu 

 chuyện kể         1 điểm 
 - Trang phục, minh họa        5 điểm 
 - Giọng kể, diễn cảm       6 điểm 
 b) Ý nghĩa của chuyện kể:     điểm tối đa là 8 điểm 
 - Nội dung bài thi, chuyện kể (hay, súc tích, sinh động)   4 điểm 
 - Ý nghĩa, bài học rút ra từ bài thi, câu chuyện (hay, sâu sắc)  4 điểm 
 c) Thời gian kể chuyện:    

 Thời gian tối đa cho một chuyện kể là 10 phút. Không đảm bảo thì bị trừ 1 điểm 
3. Tổng điểm tối đa cho mỗi bài thi là 20 điểm 

 VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
 Cơ cấu giải thưởng được phân bổ như sau : 
 1. Giải cá nhân: 
 a. Lứa tuổi nhi đồng : 
  - 01 giải Nhất trị giá 700.000 đồng 
  - 01 giải Nhì trị giá 500.000 đồng 
  - 02 giải Ba trị giá 400.000 đồng 
  - 05 giải Khuyến khích trị giá 200.000 đồng 
 b. Lứa tuổi thiếu niên : 
  - 01 giải Nhất trị giá 700.000 đồng 
  - 01 giải Nhì trị giá 500.000 đồng 
  - 02 giải Ba trị giá 400.000 đồng 
  - 05 giải Khuyến khích trị giá 200.000 đồng 
 2. Giải tập thể: 
  - 01 giải A trị giá 500.000 đồng 
  - 01 giải B trị giá 400.000 đồng 
  - 01 giải C trị giá 300.000 đồng 
 * Ngoài các giải thưởng chính thức, các thí sinh dự thi (kể cả chính thức và phụ họa) 
trong Liên hoan đều được nhận một phần quà lưu niệm của Ban Tổ chức. 
 * Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ cho các thi sinh ở các huyện, thị, thảnh phố về tham dự cuộc 
thi theo chế độ hiện hành. 
               TM. BAN TỔ CHỨC 
          TRƯỞNG BAN 
            (Đã ký) 
 

      Nguyễn Tá 
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BẢN QUY ĐỊNH CÁCH CHẤM ĐIỂM 
Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện sách năm 2017 

 
1. Tổng điểm tối đa cho mỗi bài thi là 20 điểm 

 
 2. Mỗi bài thi được chấm dựa theo các tiêu chí : 
 

a) Phong cách, hình thức diễn đạt :  điểm tối đa là 12 điểm 
 - Giới thiệu đầy đủ về bản thân (Họ tên, lớp, trường) và  xuất xứ bài thi, câu 

 chuyện kể         1 điểm 
 - Trang phục, minh họa        5 điểm 
 - Giọng kể, diễn cảm       6 điểm 
 
 b) Ý nghĩa của chuyện kể :    điểm tối đa là 8 điểm 
 - Nội dung bài thi, chuyện kể (hay, súc tích, sinh động)   4 điểm 
 - Ý nghĩa, bài học rút ra từ bài thi, câu chuyện (hay, sâu sắc)  4 điểm 
 
 c) Thời gian kể chuyện :    

 Thời gian tối đa cho một chuyện kể là 10 phút. Không đảm bảo thì bị trừ 1 điểm 
 

 
 


