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THÔNG BAO 
The I Cuc thi Thiu nhi k chuyn sách trirc tuyn tinh BInh Duong ln thu XL 

näm 2021 Chü d "Sách m& cüa tam hn" 

Cn cü K hoch s 72 /KHPH-SVHITDL - SGDDT ngày 02 thang 10 näm 2021 
cUa S& Van hóa, The thao và Du ljch, Si Giáo due và Dào to ye vic to chüc Cuc thi 
Thiu nhi k chuyn sách trrc tuyên tinh Binh Duo'ng Ian thir Xl, nãm 2021 Chü dC 
"Sách mô cüa tam hon" 

S Van boa, Th thao và Du ljch ban hânh Thông báo th l Cuc thi Thiêu 
nhi kê chuyn sách trrc tuyn tinh BInh Duong lan thir XI, nAm 2021 Chü dé "Sách 
mi cüa tam hôn" nhu sau: 

II. DO! TUI1NG vA iiiEu KIN DI THI 

1. Di tlrçrng 

Các em h9c sinh dang h9c tp tai  các tnr1ng tiu h9c và trung hçc Co sà trên 
dja bàn tinh BInh D.rcmg, d tuôi tr 6 dn 15 tuôi. 

2. Dieu kien 

Dã tham gia và dt giâi nht, nhl, ba ti cuc thi "Thiu nhi k chuyn sách" 
trrc tuyên cap huyn. 

II. NO! DUNG, H!NH THU'C, THE L 

1. Ni dung 

Kê mt cau chuyn trong sách ma em yeu thIch hay nhng cãu chuyn truyên 
tâi thông dip nghia, có tác dng tIch circ dOi vâi bàn than, theo các chu dê gqi 
nhu sau: 

Bác H, danh nhân van hóa, tAm gilong các anh hi'ing dan tc tré tui, anh 
hung 1it si trong dâu tranh, xây dirng và báo v dat nt.rOc; NhUngcâu chuyn ye 
quê hi.rong BInh Duong, tInh yeu dat nuóc, ye bâo v chü quyên biên dão cüa Vit 
Nam; Van hóa áng xr trong gia dInh, nhà truOng và xã hi; Giáo dc drc tInh tOt 
cüa con ngu?ii, cac câu chuyn Co tIch, dan gian, than thoi; Nhng tác pham dem 
1i cho em giá trj nhân van sâu sac, k nang song, bI quyêt giáp em hc tot; Tam 
gisong ngui tot, vic tot ccia thiêu niên Vit Nam trong lao dng, hc tip, xãy 
dirng và bâo v dat nithc... 

2. HInh thuc 

- ThI sinh tham gia dir thi bang each thirc hin các video clip k chuyn sách 
(thôi krqng tôi thiêu là 5 phOt, tôi da 12 phit) theo 2 hInh thirc: Thi Ca nhân hoc 
nhóm gia dInh (khuyên khIch thi theo nhóm gia dlnh, ké chInh là h9c sinh cap tiêu 



h9c và THCS, các thành viên trong gia dInh tham gia minh h9a Va không giói hn 

dtuôi). 

- Các video thI sinh tham gia dam bâo yêu cAu sê duçrc ban t chüc dang tâi 
cong khai trên kênh Youtube cüa Thu vin tinh BInh Dirong: 
https://www.youtube.comJchanflel/UCIgiOEPwC8U9sNqwTz5I)thO  và bInh chçn 

tác phâm ma mmnh yêu thIch trên fanpage 
https://www.facebook.comILibrarYBiflhDU0ng  cüa Thu vin tinh BInh Duong. 

3. The 
A 

3.1 Yeu cau ye flQl dung 

- Phn gii thiu sc hrqc v thi sinhlnhóm gia dInh: Giói thiu ten, tuM, lop, 
tru&ng cüa thI sinh ho.c nghê nghip, so thIch cüa các thành viên. 

- Phn k chuyn v mt cun sách hoc mOt  chum sách theo mt s yêu cu 

sau: 

+ Câu chuyn duçc kë là ni dung cCia rnt tác phAm hoc mt chum tác 
phm. 

+ Tãi lieu sCr dung trong cuc thi phài là tài lieu dâ &rçlc phát hành, ph bin 
chinh thtrc trên toãn quôc. 

+ Ni dung trong câu chuyn ké phâi phü hçip chü d cüa ban t chüc dua ra, 
can có lien h mO rng, rut ra bài hçc tr nhüng giá trj, nghia cüa tác phâm dã dem 
1i cho bàn than và cong  dông. 

+ Minh hQa phi hcip vOi ni dung câu chuyn. Ban t chüc khuyn khIch các 
cá nhân, di thi sang tao vOi nhüiig hInh thi:rc kê chuyn cO minh h9a, hóa trang 
theo ni dung, tinh cach nhân vt, lông dm nhac, hlnh ành minh hça phü hçp vOl 
tiêt miic dçr thi. 

+ K5' näng k chuyn din cam, giOi thiu km bat, tir tin, lôi cu6n nguOi xem. 

+ Trang phc dçp, ljch sir, phi hcip vOi nti dung câu chuyn k. 

+ Video clip tham dr cuc thi phâi là video clip chua tirng thrçic dang tái len 
bat kI website hoc tham gia vào các cuc thi nào khác. 

+ Video clip do ngi.thi tham gia d thi tao  ra hoc gi€r bàn quyn hcip pháp. 
NgtsOi dir thi hoàn toàn chu trách nhim ye bàn quyên và ni dung video tham gia 
cuic thi. 

+ Khong giOi hans  krcrng nguOi tham gia xây drng video clip dr thi. 

3.2 Yeu cau ye ky thut 

+ Video tham gia d thi phái dam bào v chit luqng hlnh ánh và am thanh. 

+ Khuyn khIch sO diving các hiu Ong, k thut, k xâo ye hInh ãnh và am 
thanh (không sO dung các hInh ãnh, bài hat hoc am thanh cO bàn quyn). 

+ Bài dir thi phài co d phân giâi ti thiu là 640px x 480px. Video phài duqc 
km bang djnh dng phô biên mp4, avi, mpeg, mkv, klv... 



III. THI GIAN, lilA CHI NHAN BAI NI THI 
1. Thôi gian nhn bài di thi 

- Thi gian nhn video clip dir thi: Tr ngày ra thông báo dn ngày 05/11/2021 

Ban T6 chirc không chju trách nhim trong trixâng hçirp bài d thi bj that lc 
khi gfri qua dithng bi.ru din hoc np qua th?i gian quy djnh trên (TInh theo dâu 
bi.ru din hoc thai gian trên thu din tcr). 

- Thai gian clang tái va tin hành bInh ch9n: Váo ftic 9h00 ngãy 16/11/2021 
den 9h00 ngày 23/11/2021. 

2. Dia chi nhãn bài dir thi 

- Bài tham gia dir thi có th gcri bang mt trong hal dja chi sau: 

+ Email: phucvubandoc.tvbdgmaiI.com   

+ Thu vin tinh BInh Duang (S 622, Dai Iô BInh Duong, Phu'ng Hip 
Thành, TP. Thu Dâu M,t, Binh Ducmg). 

- ThI sinh np bài dir thi kern theo thông tin thI sinh gm: H9 V ten thi sinh, 
ngày tháng nãm sinh, dja chi thuô'ng trü, so din thoai lien lac,  ten cuôn sách/ chum 
sách, ten tác giã, nhâ xuât ban, nàm xuât ban. 

IV. CACH TH15C BINH CHQN 

Các video clip cüa cac thI sinh dat  giâi nht, nhI, ba së duçc ban tO chtrc dua 
len bInh ch9n trên trang fanpage ccia thu vin, cách thirc bInh chçn nhu sau: 

- Buâc 1: Ngui dung truy cp kênh Youtube Thu vin tinh t?i  dja chi: 
https://www.youtube.comlc/ThuvientinhBinhDu.cing  xem và nhân "Dang kg" 
(Subcribe) kênh "Thu vin tInh Blnh Duo'ng". 

- Buâc 2: BInh ch9n tác phm yêu thIch hen fanpage Thu viên tinh BInh 
Dung https://www.facebook.com/LibraryBinhDuong/  

- Ngixi dung phâi thc hin dy dü 02 bu'c trên mói duoc tinh diem binh 
chQn hap l. 

v. Ca CAU GIAI THU ONG 

1. Giãi cá nhân/nhóm gia dInh dtr thi 

- C.p Tiu h9c: Co 08 giãi (01 giái nht, 0! giài nhI, 02 giãi ba, 03 giái 
khuyên khIch và 01 giãi bInh ch9n). 

- Cp Trung hçc co s&: Co 08 giãi (01 giâi nht, 0! giãi nhI, 02 giái ba, 03 giäi 
khuyen khIch và 01 giãi bInh ch9n). 

2. Giãi toàn doàn: 

Ban T chrc trao 04 giái cho thu vin các huyn, thj xã, thành ph có tôchtrc 
cp ca sâ, thu và np bài ye ban to chtrc clang thai gian quy djnh và có nhiêu thi 
sinh dat  giâi  t?i  cuc thi. 



KT.GIAM DOC 
O GIAM IJOC 

Van Thai 

Thông tin chi tit xin lien h: Thu vin tinh Binh Duong (thumg trrc Ban T 
chrc Cuc thi), din thoai 02743.822234 hoc DD: 0972905020 (g.p d/c Nguyen 
Thj Nga - TP Phc vii Ban dcc và Mng luó'i). Email: 
phucvubandoc.tvbd@gmail0m  

Trén day là Thông báo th l Cuc thi Thiu nhi k chuyn sách trrc tuyn 
tinh BInh Duong lan thr XI, nãm 2021 Chü dê "Sách m& cra tam hôn"— 

Noi nlzcmn: 
- Trung tam VH, TT-TT các huyên, th! xã, thành phi; 

- Thu vin các huyn, th xã, thành phô; 
- Phông GD&DT các huyên, thj xã, thành phô; 

• Luu: VT, SGDDT, TVr 
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