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  CỘNG HOÀ XÃ  

K   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

 

THỂ LỆ 

Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc ĐHQG-HCM” 

---------- 

I. MỤC ĐÍCH 

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc ĐHQG-HCM” nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc 
sách, thúc đẩy phong trào đọc sách, góp phần hình thành thói quen đọc sách phục vụ 
cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho cộng đồng sinh viên, học viên, cán bộ, 
giảng viên của ĐHQG-HCM; 

Cuộc thi cũng giúp sinh viên, học viên, cán bộ của ĐHQG-HCM có môi trường 
giao lưu và sân chơi trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, phát huy niềm đam mê, 
năng khiếu trong mỗi cá nhân. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Thời gian: 

- Vòng sơ khảo: Theo thời gian tổ chức tại các thư viện trong Hệ thống Thư viện 
ĐHQG-HCM. 

- Vòng chung kết: Từ 22/9/2021 đến đầu tháng 10/2021 

2. Đối tượng dự thi 

Sinh viên, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động đang học tập hoặc làm 
việc tại ĐHQG-HCM. 

III. NỘI DUNG, THỂ LỆ, HÌNH THỨC. 

1. Nội dung 

- Độc giả chia sẻ cảm nhận, sự hiểu biết của mình về nội dung những cuốn sách 
mà mình tâm đắc nhất. 

- Chủ đề sách: sách về kỹ năng sống, sách chuyên ngành, giáo trình, truyện 
ngắn, thơ ca, lịch sử, văn học Việt Nam, … 

2. Thể lệ 

- Thí sinh thể hiện bài dự thi theo 3 hình thức: Bài cảm nhận; Video; Tranh vẽ. 

+ Bài cảm nhận: Có tiêu đề/chủ đề bài viết; Có thể viết tay hoặc đánh máy, độ 
dài bài dự thi không quá 2.000 từ; 

ĐH QUỐC QIA TPHCM 
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+ Video clip: Có tiêu đề, lời bình hoặc phụ đề; Độ dài video tối đa 10 phút; 
Video có độ phân giải tối thiểu 640px*480px, đảm bảo chất lượng tốt về hình 
ảnh và âm thanh, được lưu bằng định dạng file .mp4, .avi; 

+ Tranh vẽ: Có tiêu đề/chủ đề bức tranh; Do chính cá nhân/nhóm thể hiện, 
không sao chụp dưới bất cứ hình thức nào; Ảnh chụp bức tranh dưới định 
dạng .jpg, .gif, .png.; Ảnh chụp phải có độ phân giải cao. 

- Mỗi sản phẩm dự thi trải qua 02 vòng thi: 

+ Vòng sơ khảo: Tại các thư viện. 

+ Vòng chung kết:  

Ban tổ chức chọn những bài dự thi xuất sắc nhất/ thể loại. Bài dự thi được 
Ban Giám khảo chấm theo tiêu chí và theo từng hình thức dự thi: 

 Nội dung: 50 điểm 

 Hình thức: 40 điểm 

 Điểm cộng (nếu có): 10 điểm 

Kết quả sẽ được công bố trong ngày hội “Thư viện đồng hành cùng sinh viên 
năm 2021”, được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM - 
Cơ sở 1 227 (Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh), hoặc trực 
tuyến (tuỳ thuộc tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh COVID-19) 

Ngoài ra, các bài dự thi vào chung kết sẽ được Ban tổ chức đăng trên 
Fanpage Thư viện Trung Tâm để tiến hành bình chọn trực tuyến cho “Giải bình 
chọn”, được tính điểm như sau: 

 1 like (biểu tượng: thích, wow) = 1 điểm;  

 1 like (biểu tượng: yêu thích, thương thương, haha) = 2 điểm; 

 1 share (chia sẻ) = 3 điểm (mỗi tài khoản chỉ được chia sẻ 1 lần); 

 1 comment (bình luận) = 2 điểm (mỗi tài khoản chỉ được tính comment 1 

lần); 

 Riêng biểu tượng “tức giận”, “buồn” sẽ không được tính điểm. 

 Các bài dự thi có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức tính số lượt bài dự thi 

nào có lượt “thả tim” và “thương thương” nhiều hơn thì tác giả đó sẽ 

chiến thắng. 

- Một số quy định chung về tác phẩm dự thi: 

+ Bài dự thi là tác phẩm sáng tạo của cá nhân/nhóm, chưa được gửi đăng hoặc 
dự thi ở các cuộc thi khác ngoài ĐHQG-HCM. Các trường hợp sử dụng các 
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nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh/ảnh,… của người khác trong bài dự thi 
phải có trích dẫn nguồn đầy đủ; 

+ Bài dự thi được lựa chọn tham dự vòng chung kết phải được chỉnh sửa lỗi 
chính tả, lỗi văn bản và không có bất cứ ký hiệu riêng nào khác trên bài dự 
thi; 

+ Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi vào mục đích quảng bá 
cho cuộc thi và các hoạt động khác trong và sau quá trình diễn ra cuộc thi mà 
không phải trả lệ phí. 

3. Hình thức 

Bài dự thi vòng loại được gửi đến hộp thư của các thư viện trong hệ thống 
hạn cuối vào 16g00 ngày 22/9/2021. Trong nội dung bài dự thi phải có đầy đủ 
thông tin: Họ tên, MSSV, Trường, Khoa/Phòng ban, Email, SĐT liên hệ, Hình 
thức dự thi và tác phẩm dự thi. 

Hộp thư nhận bài dự thi vòng loại: 

TT Đơn vị Hộp thư nhận bài dự thi 

1 Thư viện ĐH An Giang lib@agu.edu.vn 

2 Thư viện ĐH Bách Khoa  thuvien@hcmut.edu.vn 

3 Thư viện ĐH Công nghệ Thông tin thuvien@uit.edu.vn 

4 Thư viện ĐH Khoa học Tự Nhiên thuvien@hcmus.edu.vn 

5 Thư viện ĐH Kinh tế - Luật thuvien@uel.edu.vn 

6 Thư viện ĐH Khoa học Xã hội & 
Nhân văn 

thuvien@hcmussh.edu.vn 

7 Thư viện ĐH Quốc tế library@hcmiu.edu.vn 

8 Thư viện Trung tâm phucvu@vnuhcm.edu.vn 

 

IV.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Bài cảm nhận 

- 01 Giải Nhất: 1.200.000đ  

- 01 Giải Nhì: 700.000đ  

- 01 Giải Ba: 500.000đ  
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2. Video clip 

- 01 Giải Nhất: 1.200.000đ  

- 01 Giải Nhì: 700.000đ  

- 01 Giải Ba: 500.000đ  

3. Tranh vẽ 

- 01 Giải Nhất: 1.200.000đ  

- 01 Giải Nhì: 700.000đ  

- 01 Giải Ba: 500.000đ  

4. Giải bình chọn 

- 01 Giải bình chọn: 500.000đ 

Tất cả các bài dự thi đều được nhận giấy chứng nhận tham gia cuộc thi “Đại sứ 
văn hóa đọc ĐHQG-HCM”. 

 

 

 

 

 

 


