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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Sách cho tôi, cho bạn” năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-ĐHHĐ ngày 14/3/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hồng Đức về tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 

thứ 2 năm 2023 tại Trường Đại học Hồng Đức. Nhà trường triển khai Kế hoạch 

tổ chức Cuộc thi “Sách cho tôi, cho bạn” năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, xây 

dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.  

- Hình thành và lan tỏa thói quen đọc sách, xây dựng và phát triển phong 

trào đọc sách trong đoàn viên thanh niên, sinh viên, hướng tới xây dựng một xã hội 

học tập. 

- Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, hấp dẫn, thu hút đoàn viên thanh niên, 

sinh viên với hình thức phù hợp. Đây là một sân chơi bổ ích, khích lệ tinh thần học 

hỏi và là nơi để đoàn viên, sinh viên thỏa sức phát huy sự sáng tạo của bản thân. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Đối tượng 

Cuộc thi được tổ chức dành cho học viên, sinh viên đang học tập tại Trường 

Đại học Hồng Đức. 

2. Nội dung, hình thức dự thi 

Nội dung: Tổ chức cuộc thi với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn” năm 2023 

trên trang Facebook nhà trường cho học viên, sinh viên nhà trường bằng hình 

thức quay và dựng một video ngắn giới thiệu về cuốn sách tâm đắc, những giá 

trị mà bạn nhận được ở cuốn sách theo hình thức cá nhân hoặc tập thể thí sinh 

nhóm/lớp. Mỗi video sẽ bao gồm 02 phần. 

- Giới thiệu sơ lược ngắn gọn về thí sinh, ngành đào tạo, khoa đào tạo. 

- Giới thiệu về cuốn sách tâm đắc, những giá trị mà bạn nhận được ở cuốn 

sách, chia sẻ cảm nhận về tác phẩm. 

Hình thức:  

- Mỗi video dự thi phải đảm bảo các tiêu chí sau: Video có nội dung phù 

hợp, hình ảnh rõ nét, có thể do thí sinh tự quay hoặc tìm kiếm trên mạng (ghi rõ 

nguồn). 
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Nội quy dự thi: 

- Không sử dụng các từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.  

- Không viết với nội dung xúc phạm người khác, nhà xuất bản, nhà cung 

cấp, tác giả (đối với sách) và không bàn về chính trị.  

- Bài dự thi phải dựa trên cảm nhận thực tế và quan điểm cá nhân, không sao 

chép của người khác hoặc trích dẫn phải ghi rõ nguồn cụ thể.  

- Nội dung bài dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi 

nào được tổ chức trước đây.  

- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dự thi, Ban Tổ chức 

không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.  

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng bài dự thi của thí sinh trên các phương tiện 

truyền thông. 

+ Trong trường hợp bài dự thi đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, 

Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng. 

Yêu cầu về bài dự thi: Mỗi video dự thi phải đảm bảo các tiêu chí sau: 

- Thời lượng của video tối thiểu là 02 phút, tối đa là 5 phút. 

- Sách được sử dụng trong tác phẩm dự thi phải là sách hiện đang có tại Thư 

viện Trường Đại học Hồng Đức. Nội dung và hình ảnh của các video phải mang 

tính lành mạnh, trường hợp sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải theo quy 

định về quyền sở hữu trí tuệ. 

- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (có thể thêm thuyết minh, phụ đề bằng 

tiếng nước ngoài, ngôn ngữ kí hiệu cho người khiếm thính). 

- Thí sinh/nhóm, lớp/thí sinh phải là người trực tiếp giới thiệu sách. 

3. Thời gian và địa chỉ nhận bài 

- Thời gian: nhận bài thi từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 02/4/2023. 

+ Vòng sơ loại từ ngày 03/3/2023 đến hết ngày 05/4/2023. 

+ Vòng bình chọn từ ngày 06/3/2023 đến hết ngày 16/4/2023. 

+ Công bố kết quả, trao giải dự kiến vào ngày 21/04/2023. 

- Địa chỉ nhận bài: Mai Thị Liên - chuyên viên Văn phòng Đoàn Trường Đại 

học Hồng Đức, phòng 308B, toà Nhà A1; địa chỉ email: doantn@hdu.edu.vn; điện 

thoại: 0941.418.383, cú pháp nộp bài: Tên đơn vị, cá nhân, tên tác phẩm. 

4. Cách thức chấm điểm 

Mỗi bài dự thi đều được tính điểm như sau: Tổng điểm = Điểm của Ban 

giám khảo (70%) + Điểm bình chọn (30%). 

Trong đó: 

- Điểm bình chọn: Chia sẻ, comment, like: 

mailto:doantn@hdu.edu.vn
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+ Cách tính điểm: 1 lượt chia sẻ: 3 điểm; 1 lượt comment: 2 điểm; 1 lượt 

like: 1 điểm. 

- Tiêu chí của Ban Giám khảo: 

+ Hình thức (Chất lượng, bố cục, sự tinh tế, sáng tạo của video). 

+ Nội dung (Thông điệp về cuốn sách tâm đắc, những giá trị mà bạn nhận 

được ở cuốn sách, cảm xúc, giá trị,… người dự thi truyền tải). 

5. Cơ cấu giải thưởng 

5.1. Giải tập thể (theo qui định của Nhà trường)  

- 01 Giải Nhất tập thể gồm Giấy khen và giải thưởng;  

- 02 Giải Nhì gồm Giấy khen và giải thưởng; 

 - 03 Giải Ba gồm Giấy khen và giải thưởng;  

- 04 Giải Khuyến khích gồm Giấy khen và giải thưởng. 

5.2. Giải cá nhân (theo qui định của Nhà trường)  

- 01 Giải Nhất cá nhân; 

- 02 Giải Nhì cá nhân; 

- 03 Giải Ba cá nhân 

- 03 Giải Bình chọn dành cho bài dự thi có nhiều lượt like, comment nhất; 

Ngoài phần thưởng của Nhà trường theo qui định, các cá nhân còn nhận 

thêm phần thưởng từ các nhà tài trợ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Thông tin Thư viện 

 - Lập Kế hoạch tổ chức Tổ chức cuộc thi với chủ đề “Sách cho tôi, cho 

bạn” trên trang Facebook nhà trường cho các bạn học viên, sinh viên Nhà 

trường thời gian từ ngày 20/3/2023 đến ngày 20/4/2023.  

 - Lập chuyên mục Chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên 

website Trung tâm kết hợp với các hoạt động giới thiệu sách bằng video clip.  

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức trưng bày, giới 

thiệu sách tại Thư viện đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp. 

2. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên 

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện kế hoạch, tổ chức thi, mời 

Ban Giám khảo chấm thi. 

- Tuyên truyền, phát động các cuộc thi giới thiệu sách online, khuyến khích 

đoàn viên, sinh viên thành lập các câu lạc bộ đọc sách, yêu sách, đẩy mạnh hoạt 

động đọc sách, tự học tại Thư viện Trường. 

- Tuyên truyền về Cuộc thi trên các kênh thông tin Đoàn thanh niên và 

Hội sinh viên; tổng kết, trao thưởng. 
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- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi cho đoàn viên sinh viên toàn trường 

biết và đăng ký tham gia Cuộc thi. 

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Tham mưu kinh phí thực hiện các hoạt động Ngày Sách và Văn hoá đọc 

Việt Nam năm 2023 theo Kế hoạch năm học. 

4. Các đơn vị đào tạo 

- Tuyên truyền về Cuộc thi “Sách cho bạn, cho tôi” năm 2023 trên 

website, mạng xã hội của các đơn vị, lồng ghép với các hoạt động khuyến khích 

văn hoá đọc, tôn vinh giá trị của sách. 

- Phát động cuộc thi, hưởng ứng phong trào đọc sách, học tập tại Thư viện 

suốt đời trong toàn thể cán bộ, giảng viên và người học.  
 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sách cho tôi, cho bạn” năm 

2023, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện 

theo các nội dung của Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo); 

- Chủ tịch Hội đồng trường (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị, đoàn thể (để thực hiện); 

- Lưu:VT, TTTTTV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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