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THỂ LỆ 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-SVHTTDL ngày 12/3/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thể lệ cuộc thi như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học 

tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các loại hình 

giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi 

Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 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). 

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 dự thi và yêu cầu bài tham dự cuộc thi 

- Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi 

theo nhóm). 

- Thí sinh có thể trình bày bài bằng một trong các hình thức: Viết hoặc quay 

clip (video, audio) và phải trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra trong đề thi; 

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (riêng Đề 3 thí sinh có thể sử dụng thêm 

tiếng Anh); 

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, độ dài bài dự thi không quá 

10.000 từ; 
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- Đối với bài dự thi bằng hình thức quay clip có độ phân giải tối thiểu là 

640px x 480px, đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh; có thể sử dụng 

các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Các trường hợp sử dụng hình 

ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền. Thời 

lượng của clip tối thiểu là 5 phút, tối đa là 10 phút và được lưu bằng định dạng 

phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv...; 

- Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh, chưa gửi đăng hoặc 

dự thi ở cuộc thi khác. Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu 

nói, tranh, hình ảnh... của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn 

đầy đủ; 

- Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi được đầu tư công phu về nội 

dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, có sử dụng tranh, ảnh, minh họa. Các 

thí sinh gửi xác nhận đã tham gia hoạt động khuyến đọc tại trường gửi về Ban 

Tổ chức sẽ được điểm khuyến khích của Cuộc thi; 

- Bài dự thi khi được lựa chọn tham dự vòng chung kết được chỉnh sửa lỗi 

chính tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu nào khác ghi trên bài dự thi. 

3. Sử dụng bài dự thi 

- Các bài dự thi không trả lại thí sinh. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục 

vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc. 

- Trách nhiệm của thí sinh tham dự Cuộc thi: tuân thủ và thực hiện các yêu 

cầu của Thể lệ Cuộc thi. 

III. QUY MÔ, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN 

BÀI THI 

1. Quy mô tổ chức cuộc thi 

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. 

Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 trao giải vòng thi cấp 

tỉnh và lựa chọn 20 bài xuất sắc tham dự vòng chung kết tại Hà Nội. 

2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi và tổng kết cuộc thi 

a) Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi 

- Thời gian thí sinh viết và nộp bài dự thi: Từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 

15/7/2021. 

- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu gửi kèm). 

- Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Thí sinh gửi bài dự thi tại trường đang theo 

học. Nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về 

Thư viện tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn. 

Bài dự thi bằng hình thức quay clip thí sinh gửi đĩa CDROM, đồng thời gửi 

file theo địa chỉ Email: thuvienbackan@gmail.com  

(Lưu ý: Các trường gửi bài dự thi của thí sinh qua đường bưu điện ngoài bì   

ghi rõ: Bài Dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”. Ban Tổ chức Cuộc thi tính 

thời gian theo dấu bưu điện và không chịu trách nhiệm về sự thất lạc của bài thi). 

b) Công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021, trao thưởng và 

tổng kết cuộc thi. 
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Ban Tổ chức tổng kết, công bố danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 và 

trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải vòng sơ khảo cuộc thi, thời gian dự 

kiến vào tháng 9/2021 (thời gian cụ thể và địa điểm BTC sẽ thông báo sau). 

V. KHEN THƯỞNG CUỘC THI 

Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 tặng Giấy chứng nhận 

và giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải vòng sơ khảo cuộc thi: 

1. Giải chính: 42 giải 

a) Giải cá nhân (Phân theo các cấp học gồm TH, THCS, THPT) 

- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc: 03 Danh hiệu, mỗi danh hiệu trị giá 

600.000 đồng. 

- 03 giải Nhất, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

- 06 giải Nhì, mỗi giải trị giá 400.000 đồng. 

- 09 giải Ba, mỗi giải trị giá 350.000 đồng. 

- 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng. 

b) Giải tập thể (Phân theo các cấp học gồm TH, THCS, THPT) 

- Trường có tỷ lệ thí sinh tham gia nhiều nhất: 03 giải, mỗi giải trị giá 

900.000 đồng. 

- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 03 giải, mỗi giải trị giá 900.000 đồng. 

2. Giải chuyên đề: 06 giải (Phân theo các cấp học gồm TH, THCS, THPT) 

1. Chia sẻ cảm tưởng hay nhất: 03 giải, mỗi giải trị giá 300.000 đồng. 

2. Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất: 03giải, mỗi 

giải trị giá 300.000 đồng. 

3. Giải phụ: 06 giải (Phân theo các cấp học gồm TH, THCS, THPT) 

- Bài dự thi được đầu tư công phu nhất: 03 giải, mỗi giải trị giá 300.000 đồng  

- Bài dự thi được trình bày đẹp và sáng tạo nhất: 03 giải, mỗi giải trị giá 

300.000 đồng.  

Gửi theo thể lệ này Gợi ý thí sinh viết bài tham dự Cuộc thi và Thông 

tin tham dự cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021( có mẫu và hướng dẫn 

kèm theo) ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:   

- UBND tỉnh: báo cáo; 

- UBND các huyện, thành phố;  

-  Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT; 

- Thư viện tỉnh;     

- Văn phòng Sở GD&ĐT; 

- Phòng QLVH, Sở VHTT&DL; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Phòng VH&TT; Trung tâm VHTT&TT các huyện, 

thành phố; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chương 
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GỢI Ý THÍ SINH VIẾT BÀI THAM DỰ THI CUỘC THI 

 “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” NĂM 2021 

 

 

I. VỀ NỘI DUNG CÂU HỎI 

Câu 1(đề 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. 

- Thí sinh lựa chọn cuốn sách mà bản thân yêu thích, mang tính thời sự, có nội 

dung gần gũi, thiết thực, có giá trị nhân văn; có nội dung về học tập tấm gương đạo 

đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm kinh điển, văn học trong nhà trường; các 

câu chuyện cổ tích, tấm gương nghị lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, tình 

cảm với người thân trong gia đình và các mối quan hệ xã hội… 

- Thí sinh chia sẻ cảm nhận về cuốn sách, việc ham thích đọc sách, chia sẻ 

lợi ích của việc đọc sách. 

- Gợi ý bố cục trình bày: 

Khái quát về cuốn sách;  

Nêu các yếu tố xuất bản như: tên sách, tác giả, nhà xuất bản,…; 

Giới thiệu về nội dung và những nét đặc sắc của cuốn sách; điểm độc đáo 

của cuốn sách khiến thí sinh yêu thích. 

Các tác động của cuốn sách đối với suy nghĩ, hành động của bản thân.  

Ý nghĩa, bài học rút ra và chia sẻ với mọi người về cuốn sách. 

Câu 1(đề 2): 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). 

- Thí sinh sáng tác tác phẩm có chủ đề mang tính thời sự, về sách, văn hóa 

đọc và những người làm công tác sưu tầm, lưu giữ, quảng bá sách…;  

- Nội dung tác phẩm có tính thực tiễn, đạt chất lượng cao cả về nội dung và 

nghệ thuật (phương pháp sáng tác/kỹ thuật viết, ý thơ, vần thơ), nêu bật được ý 

nghĩa trong việc khích lệ cộng đồng đọc sách.  

- Thí sinh được tự do trình bày cảm nhận của mình, có nhiều cách diễn đạt 

độc đáo (viết câu, sử dụng từ ngữ, các yếu tố biểu cảm, hình ảnh minh họa, vẽ 

tranh, ...). 

Câu 1 (đề 3): Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà em đã 

đọc (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh) 

- Thí sinh viết ra các ý nghĩ của bản thân như: các trải nghiệm trong cuộc 

sống; câu chuyện về gia đình; một giấc mơ; một người thú vị mà bạn từng gặp; 

một câu chuyện đã từng nghe kể, câu chuyện hoàn toàn mới mẻ, lạ lùng, hấp dẫn 

trong cuộc sống đời thường hoặc thí sinh tưởng tượng, sáng tạo ra, ...để hình 

thành ý tưởng để phát triển thành một tác phẩm nhằm triển khai tiếp được nội 

dung của tác phẩm một cách hợp lý, logic, chặt chẽ; có ý tưởng độc đáo, thú vị 

và ý nghĩa thiết thực, nhân văn.  

- Khuyến khích vẽ tranh minh họa về thiên nhiên, cuộc sống và con người. 

- Gợi ý bố cục trình bày: 
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Khái quát về câu chuyện hoặc cuốn sách được lựa chọn để phát triển; nêu 

các yếu tố xuất bản như: tên sách, tác giả, nhà xuất bản, …; 

Dựa trên câu chuyện hoặc một cuốn sách mà bản thân đã đọc, triển khai 

tiếp nội dung của tác phẩm một cách hợp lý, logic, độc đáo, thú vị.  

Ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn của câu chuyện hoặc cuốn sách.  

Câu 2 (các đề): 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? 

- Thí sinh nêu bật được ý nghĩa cụm từ “Đại sứ Văn hóa đọc”. 

- Xây dựng kế hoạch, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các giải pháp khuyến đọc 

sáng tạo và có tính khả thi cao, làm lan tỏa, truyền cảm hứng đọc sách đến bạn 

bè và cộng đồng. 

- Gợi ý bố cục trình bày: 

Nêu vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách. 

Phương pháp đọc sách và các loại sách mà bản thân đã đọc, từ đó rút ra ý 

nghĩa từ việc đọc sách mang lại cho cuộc sống của chính bản thân thí sinh. 

Nếu được vinh dự chọn để trở thành một “Đại sứ Văn hóa đọc” bản thân có: 

* Các mục tiêu, kế hoạch đọc sách cho tương lai; Phạm vi tác động của kế 

hoạch này đối với cộng đồng. 

* Các biện pháp làm tỏa tình yêu đọc sách đến với mọi người. 

* Giới thiệu địa chỉ đọc sách: thư viện, quán cà phê sách,… 

II. HÌNH THỨC BÀI DỰ THI 

1. Đầu tư công phu 

- Bài dự thi có sự đầu tư về nội dung, hấp dẫn người đọc; có phân tích, liên 

hệ thực tế một cách sâu sắc, lập luận logic, khoa học; văn phong lưu loát, truyền 

cảm, đúng chủ đề. 

- Hình thức đẹp, có nhiều hình minh họa, tranh vẽ, thông tin lý giải, dẫn 

chứng phong phú, sinh động được đầu tư về số trang, có sưu tầm nhiều hình ảnh, 

cung cấp thêm các tư liệu quý,… 

Ví dụ: Thí sinh có những tư liệu, tranh vẽ, hình ảnh chụp góc học tập, bộ sưu 

tập sách của thí sinh, hình ảnh tham gia các hoạt động khuyến đọc của nhà trường. 

2. Trình bày đẹp và sáng tạo  

- Bài thi có hình thức trang trí, trình bày đẹp và độc đáo; đúng chính tả, văn 

phong lưu loát, truyền cảm; đúng chủ đề, nội dung bố cục khoa học. 

- Trình bày sáng tạo trên giấy (không quy định khổ giấy) hoặc chất liệu, vật 

liệu khác, khuyến khích sáng tạo với việc cắt dán chữ, hoa nổi, mô hình... trang 

trí nét vẽ nhiều màu sắc./. 
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MẪU 

                                                   

 

THÔNG TIN DỰ THI 

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021” 

 (Ban hành theo Văn bản số      /SVHTTDL-QLVH ngày     tháng 3 năm 2021  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

1. Thông tin của thí sinh dự thi 

Họ và tên:………………………………………………………………………. 

Ngày sinh:………………………………………………………………………. 

Lớp:………..  Trường:…………………………………………………………. 

Huyện:……………….............  Tỉnh/ Thành phố:……………………………... 

Số điện thoại cá nhân (nếu có):………………………………………………… 

Email (nếu có):…………………………………………………………………. 

2. Thông tin trường: 

Địa chỉ:……………………………………………………………………......... 

Thầy/Cô phụ trách cuộc thi:……………………………………………………. 

Số điện thoại :……………………  Email:…………………………………….. 

3. Thông tin gia đình(Bố/mẹ): 

Họ và tên bố/mẹ:………………………   Nghề nghiệp:………………………. 

Số điện thoại :………………………….   Email:………………………………    

Địa chỉ gia đình:………………………………………………………………... 

 

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN 

                                                         (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

MÃ BÀI DỰ THI 

(Do Ban tổ chức ghi) 
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