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I. NQI DUNG yA HiNH THIIJ'C
1. Ni dung
Mi di dir thi phãi tham gia dü 3 ni dung sau:
a) Gith thiêu di hInh
b) Kin thirc v sách
c) Tuyên truyên giâi thiu sách
2. Hlnh thuc
a) Giói thiu di hInh (Th&i gian. 059
- Gith thiu v dja phi.rng: Nhüng uu dim, net d.c trirng ni bt cüa dja
phi.rcing.
- Gith thiêu ye thu viên ma mInh den doc sách.
- GiOi thiu thành vien di tuyn: Ten, tui, cong vic, sâ thIch, giâi thiu VdTV
thoi quen tot trong viçc d9c sach...
\PhAn gith thiu di hInh các di có th th hin bang các lo?i hInh ngh thut
tiêu phâm...
minh ha, san khau hóa) nhix: Ngam tho, ca hat, ho,
ye,
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b) Kin thirc v sách
• .
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- Phan
thi kien thirc: Giat tir khoa (Thci gian. 1 30 )
Phn thi nay dành cho tl'rng dOi. Mi di sê tham gia bc thäm chçn 1 gói d
kin. Môi gói dü kin có chira 03 tr khóa gçii . Các thành viên trong di sê dira vào
tr khóa gçii ? dé dua ra câu trã ith dung ye ten cüa mt cuôn sách ho.c ten cUa mt
tác già. Thii gian dê mi di suy nghT và ghi dáp an là 01 phit, thth gian d9c dáp an
là 30 giây.
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- Phan thi dong dci: Nho' nhanh ten sach
Phn thi nay gm có 01 luçit choi cho 09 dOi cüng dir thi. Các di sê ngi duth
nhung day gh trên cüng cUa khán giã, huóng v man hInh san khâu. Khi bat dâu
hiu lnh trInh chiêu, trong 60 giây trên man hInh sê chy hiu üng hInh ãnh nhing
bla sách (20 bla). Nhiêm vu cüa các dôi du thi là nhIn và nhâ các ten sách in trên
diing các ten sách (khong viét
bIa. Trong vOng 02 phüt cac di dr thi s ghi
khong sai chInh tá,). Di nào ghi dung và nhiêu ten sách nhât së duqc diem cao hon.
Các dOi dir thi khOng duçic sü diing các thiêt bj ghi hInh trong thth gian dang trInh
chiêu. Ban to chüc së chuân bj giây, but cho các di dr thi.
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c) Tuyên truyn gió'i thiu sách (Th&i gian: 10')
Giói thiu v 01 tác phm hay 01 chum tác phm ma mInh yêu thIch, cun
sách ni dung phü hqp, có nghia, tác dng sâu sac den cuc song, suy nghT cüa bàn
than và cong dông. Các thông tin chung ye tác phârn gôm:
- Thông tin chung v tác phm;
- Ni dung và giá trj ngh thut hoc khoa h9c cüa tác phm;
- ' nghia, tác diving cüa tác phrn;
- Co lien h m1rng; Tü nhüng giá trj, nghTa cüa tác phâm dà dem lai nhftng
giá trj, nghia thirc tê cho bàn than.
- Mi di có th cir di din hoc cá di cüng tham gia tuyên truyn giâi thiu
sách (khuyên khIch Ca di cing tham gia,).
- Khuyn khIch các di thi sir ding cong ngh thông tin trInh chiu, minh ha,
trang phc phU hqp vâi ni dung truyên truyên dê tang them sir hap dan và hiu qua
trong phân thi tuyên truyên.
II. DOT TIfaNG vA DIEU MW D

THI

1. IMi tirçng dij thi
- Tt cà cong dan tr 18 tui trâ len dang sinh sng, cong tác, hc tp trên dja bàn
tinh BInh Duorng.
- HInh thüc tham gia: Thi theo dci, mi di tham gia dir thi gm 04 thành viên do
Trung tam Van hóa thông tin — The thao, Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thanh
các huyn, thi xâ, thành phô và Thu vin thành phô Di An thànhl.p sau khi to chirc vông
thi cp huyn (khong ké thành phán, so luçing nguài tham gia minh h9a).
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2. Dieu kiçn d thi
- Mi Thu vin huyn, thj xâ, thành ph thành l.p 01 di tuyn tham gia hi
thi.
- Mi dti tham gia phài th hin dÀy dü 03 ni dung thi theo quy djnh cüa Ban
To chüc.
- Tài lieu sr diing trong Hi thi phâi là tài Iiu dâ duçc phát hành, ph bin
chInh thüc trén toàn quôc.
- PhÀn thi tuyên truyn giâi thiu sách phãi do các thành viên trong di thirc
hiên.
3. Thang dim: Tng s dim là 100, gm 03 phÀn:
- Giâi thiu dôi hInh

: 20 dim

- Kin thüc v sách

: 20 dim

- Tuyên truyn giói thiu sách

: 60 dim
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III. NGUYEN TAC CHAM THI
1. Mi phn thi cüa chuong trmnh &rçic ch.m theo trng ni dung chi tit cüa
bang diem.
2. Hüy kêt qua thi neu phát hin don vj thuê nguñ cüa dja phirong khác tham gia
vàodôihinhthi.

iv. c CAU GIAI THUNG
-01 giâinhat
- 02 giãi nhI
- 03 giâi ba
- 03 giài khuyn khIch
- 01 giãi giâi thiu c1i hInh hay nhtt
- 01 giâi tuyên truyn gióri thiu sách hay nh,t
V. THI GIAN vA DA DIEM
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1. Tho'i gian to chuc: Ngay 20/4/2022 (Can ctr vao tznh hinh dich bçnh
Covid-19, Ban To ch&c sê có thông báo cy the' thai gian chzk hç51 thi).
te'

2. Thôi gian dãng ky: Trung tam VAn hóa thông tin, Th thao thânh ph Thu
Dâu Met, thành phô Thu.n An; Trung tam VAn hóa, The thao và Truyên thcác
huyn, thj xA; Thu vin thành phô Di An gui danh sách di dir thi ye Ban
Hôi thi (Thu viên tinh BInh Ducing) chm nht ngày 15/4/2022, gm nhthô
tinsau:
I,
STT H9 Va ten

NAm sinh Noi sinh sng/công Dan
tác/hçc tp
vj

Tao phAm

Tao

dij thi

giá

Iât
ban

3. Oja dim: Dir kin Trung tam Van hóa Ngh thu,t tinh BInh Ducmg (Ca
sâ 1 - Di.r&ng 3 0/4, Ph.thng PhU Hôa, Thãnh phô Thu Dâu Met).
Thông tin chi tit xin lien h: Thu vin tinh BInh Dirang (thuing trirc Ban T
chüc Hi thi), din thoai 02743.822234, hoc 0972905020 (gp dIe Nguyen Thj Nga
- Trueing phông Phiic vi Bi.n d9c và Mng krói).
Trén day là Thông báo the l Hi thi tuyên truyên giâi thiu sách nAm 2022
Chu dê "Sách - Khát v9ng cong hiên"./. _
,y
Noin!,ân:
KT.GIAM DOC
OGIAM DOC
- Trung tam VH, Yr và Truyn thanh cáo huyn, thj xã;
- Trung tam VHTF vá Th thao cáo thành ph6;
- Thu vin cáo huyn, thj xä, thành phó;
- Luu: VT, TV
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