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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 
Số: 80 /TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021 
 

Căn cứ Công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc hƣớng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021;  

Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên; 

Hƣởng ứng chào mừng 65 năm thành lập, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp triển khai tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 nhƣ sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên đặc biệt là trong sinh 

viên, từ đó khuyến khích thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen 

và kỹ năng đọc sách, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trƣờng 

và trong cộng đồng. 

- Khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát 

triển tƣ duy, khả năng sáng tạo, bồi dƣỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cƣờng ý thức chấp hành 

pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 

- Hƣởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2021. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi đảm bảo tính phổ biến, cuốn hút và dễ tham gia, các bài dự thi đảm bảo chất 

lƣợng tốt. 

- Việc đánh giá kết quả, trao thƣởng đảm bảo công khai, công bằng đúng thể lệ và các 

quy định hiện hành. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

Sinh viên đang theo học tại Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

III. QUYỀN LỢI  

Sinh viên tham gia cuộc thi: 

- Đƣợc cung cấp các thông tin, đƣợc hỗ trợ, tƣ vấn trong quá trình tham gia cuộc thi. 

- Đƣợc xét cộng điểm rèn luyện 
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- Bài dự thi có giải đƣợc nhà trƣờng khen thƣởng và gửi đi tham dự vòng chung kết theo 

kế hoạch của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch. 

IV. THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Nội dung thi: 

Sinh viên tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc có thể chọn 01 trong 02 đề sau: 

Đề số 01:  

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà anh (chị) yêu thích, đã làm thay đổi nhận thức hoặc 

cuộc sống của anh (chị). 

Câu 2: Nếu đƣợc chọn làm Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để 

khuyến khích mọi ngƣời đọc sách nhiều hơn? 

Đề số 02:  

Câu 1: Chia sẻ về phƣơng pháp đọc sách hiệu quả và tác động của phƣơng pháp đọc đó 

đối với học tập, công tác và phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân. 

Câu 2: Nếu đƣợc chọn làm Đại sứ Văn hóa đọc, anh (chị) có kế hoạch và biện pháp gì để 

khuyến khích mọi ngƣời đọc sách nhiều hơn? 

2. Hình thức và quy định bài tham dự cuộc thi:  

- Sinh viên dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm); 

- Sinh viên có thể trình bày bằng một trong các hình thức: Viết hoặc quay clip (video, 

audio) và phải trả lời đầy đủ các câu hỏi đặt ra trong đề thi.; 

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt 

- Bài thi dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, độ dài bài dự thi không quá 10.000 từ; 

- Bài dự thi bằng hình thức quay clip có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px, đảm bảo 

chất lƣợng và âm thanh; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh. Các 

trƣờng hợp sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản 

quyền. Thời lƣợng của clip tối thiểu là 5 phút, tối đa là 10 phút và đƣợc lƣu bằng định dạng phố 

biến mp4, avi, mpeg, mkv…; 

- Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân sinh viên, chƣa đƣợc gửi đăng hoặc dự thi ở 

cuộc thi khác. Các trƣờng hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của 

ngƣời khác trong bài dự thi phải đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ; 

- Sinh viên gửi xác nhận đã tham gia hoạt động khuyến học tại trƣờng học, địa phƣơng, 

cộng đồng về Ban tổ chức sẽ đƣợc điểm khuyến khích của cuộc thi.  

- Bài thi khi đƣợc lựa chọn tham dự phải đƣợc chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không 

có bất kỳ ký hiệu riêng nào khác ghi trên bài.  
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- Ban Tổ chức đƣợc quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá 

cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc. 

Thông tin tư vấn: Ms Yến: Tel 0969587028; Mr Chiến: 0963530162 hoặc nhắn tin vào 

Trang Fanpage Thƣ viện Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

3. Thời gian tổ chức cuộc thi, địa chỉ nhận bài: 

Thời gian nhận bài: Từ ngày 06/03/2021 đến trƣớc ngày 31/5/2021 (theo mẫu đính kèm) 

Địa chỉ nhận bài:  

- Bản cứng gửi về: Trung tâm Thƣ viện nhà trƣờng - 454 Minh Khai- HN; 218 Lĩnh Nam 

- HN; 353 Trần Hƣng Đạo - NĐ.  

 - Bản mềm gửi theo địa chỉ Email: thuvien@uneti.edu.vn. 

4. Công bố danh hiệu đại sứ văn hóa đọc năm 2021, trao thưởng và tổng kết 

Các bài thi đạt giải sẽ đƣợc Ban Tổ chức tổng kết, công bố danh hiệu, trao giải thƣởng 

cho các cá nhân dự kiến tổ chức vào các sự kiện lớn của nhà trƣờng. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

- Chia sẻ cảm tƣởng hay nhất về sách: 03 giải 

- Chia sẻ phƣơng pháp đọc sách hiệu quả nhất: 02 giải 

- Chia sẻ ý tƣởng về kế hoạch, biện pháp khuyến khích đọc sách hay nhất: 02 giải  

- Chia sẻ ý tƣởng có tính sáng tạo và minh họa đẹp nhất về sách: 02 giải 

- Khoa có số lƣợng sinh viên tham gia nhiều nhất: 01 giải 

Các bài thi đạt giải sẽ đƣợc nhận Giấy chứng nhận của Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Công nghiệp kèm phần thƣởng. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Trung tâm Thư viện: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về Cuộc thi theo kế hoạch của Bộ VHTT&DL 

- Đăng tải thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi; 

- Dự kiến danh sách Ban Tổ chức, Ban giám khảo Cuộc Thi; 

- Đầu mối thực hiện tổ chức các hoạt động của Cuộc thi; 

- Thực hiện gửi các bài thi đạt giải cấp Trƣờng tham dự thi vòng chung kết. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ: 

- Chịu trách nhiệm thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, ngƣời lao động để tuyên 

truyền Cuộc thi. 

3. Phòng Hành chính quản trị 

Trang trí khánh tiết, băng zôn, khẩu hiệu, nƣớc uống trong quá trình thực hiện Cuộc thi. 

mailto:thuvien@uneti.edu.vn
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4. Phòng Tuyển sinh và truyền thông: 

Cử cán bộ chụp ảnh, ghi hình để thông tin và phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến sinh viên trên 

Website Nhà trƣờng về Cuộc thi. 

5. Phòng Đào tạo:  

Chuẩn bị trình chiếu các nội dung liên quan để tuyên truyền và trong quá trình thực hiện  

về Cuộc thi. 

6. Phòng Tài chính kế toán:  

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định. 

7. Phòng Công tác Sinh viên: Tuyên truyền, thông báo tới toàn thể sinh viên trong toàn 

trƣờng biết và tham dự Cuộc thi. 

8. Các Khoa: Có trách nhiệm phổ biến, động viên, khuyến khích sinh viên của đơn vị 

mình tham gia Cuộc thi., mỗi Khoa tối tiểu có 03 Sinh viên tham gia. 

9. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên: Có trách nhiệm phổ biến, khuyến khích các đoàn 

viên, hội viên tham gia nhiệt tình cuộc thi; cử sinh viên tình nguyện hỗ trợ Trung tâm Thƣ viện 

trong quá trình thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 hƣớng tới chào 

mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trƣờng. 

 Đề nghị các đơn vị căn cứ vào các nội dung công việc đƣợc phân công, chủ động xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

 
     Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu;                                                                                              (Đã ký) 

- Các đơn vị;   

- Website Trƣờng, TTTV                                                                                                                                                 

- Lƣu: VT, TTTV.                                                                            TS. TRẦN HOÀNG LONG 
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KẾ HOẠCH CHI TIẾT CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 80 /TB-ĐHKTKTCN ngày 02 tháng  3 năm 2021) 

 

STT 
Thời gian 

Nội dung Đơn vị thực hiện 
Đơn vị 

phối hợp 

Ghi 

chú Bắt đầu Kết thúc 

1 25/2/2021 28/2/2021 Xây dựng kế hoạch Cuộc thi  Trung tâm Thƣ viện   

2 01/3/2021 05/3/2021 Duyệt kế hoạch với BGH Trung tâm Thƣ viện   

3 05/3/2021  Đăng tải thông tin Cuộc thi Trung tâm Thƣ viện Các đơn vị  

4 06/3/2021  31/5/2021 Nhận bài tham gia Cuộc thi Trung tâm Thƣ viện   

5 17/4/2021(dự kiến) Phát động Cuộc thi Ban Giám hiệu 
TTTV; Các 

đơn vị 
 

6 01/6/2021 15/6/2021 Tổ chức tổng hợp và chấm bài dự thi Trung tâm Thƣ viện Các đơn vị  

7 16/6/2021 20/6/2021 
Báo cáo kết quả với BGH và duyệt gửi bài 

tham dự Cuộc thi của Bộ VHTT và DL 
Trung tâm Thƣ viện   

8 21/6/2021 30/6/2021 

Thông báo các Sinh viên đạt giải và các bài 

thi gửi đi tham dự Cuộc thi Bộ VHTT và 

DL  

Trung tâm Thƣ viện   

9 

Nhân dịp một trong 

các sự kiện lớn của 

nhà trƣờng 2021 

Tổng kết và trao giải cho các sinh viên đạt 

giải cấp Trƣờng và cấp Bộ (nếu có) 
Ban Giám hiệu 

TTTV; Các 

đơn vị 
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THÔNG TIN DỰ THI 

CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021 

1. Thông tin của thí sinh dự thi 

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

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

Lớp: ...................................................... Trƣờng: ........................................................ 

Quận/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 hoặc 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) 

 

 

MẪU MÃ BÀI DỰ THI 

(Do Ban tổ chức ghi) 


