
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH-         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH BÌNH DƯƠNG           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   BTC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN,  

                         GIỚI THIỆU SÁCH 2023       

                    

Số:       / TB-SVHTTDL                        Bình Dương, ngày    tháng     năm 2023 

THÔNG BÁO 

Thể lệ Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 

 Chủ đề “Sách với người cao tuổi” 

  

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 20/KHLT-SVHTTDL-HNCT ngày  22 tháng 02 

năm 2023 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Người cao tuổi tỉnh về việc 

tổ chức Hội thi Tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2023, Chủ đề “Sách với người cao 

tuổi”. 

 Ban Tổ chức Hội thi Tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2023 ban hành thể lệ 

như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Đối tượng và cách thức thi 

- Đối tượng: Là người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.   

- Cách thức tham gia: Đăng ký theo đội, mỗi đội gồm 04 thành viên do Trung tâm Văn 

hóa thông tin - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, 

thành phố và Thư viện thành phố Dĩ An thành lập tham gia dự thi hoặc thành lập sau khi tổ 

chức vòng thi cấp huyện (không kể thành phần, số lượng người tham gia minh họa). 

2. Điều kiện dự thi 

- Mỗi thư viện huyện, thị xã, thành phố thành lập 01 đội tuyển tham gia hội thi. 

- Mỗi đội tham gia phải thể hiện đầy đủ 04 nội dung thi theo quy định của Ban 

Tổ chức. 

- Tài liệu sử dụng trong hội thi phải là tài liệu đã được phát hành, phổ biến chính 

thức trên toàn quốc. 

- Phần thi tuyên truyền giới thiệu sách phải do các thành viên trong đội tham gia 

dự thi thực hiện. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THANG ĐIỂM 

1. Nội dung thi 

 Mỗi đội dự thi phải tham gia đủ 04 nội dung sau: 

a) Giới thiệu đội hình 

b) Phần thi đoán ý đồng đội 

c) Phần thi kiến thức từ sách 

d) Tuyên truyền giới thiệu sách (hình thức quay video clip) 



2 
 

 
 

2.  Hình thức 

a) Giới thiệu đội hình (Thời gian: Tối đa 05 phút) 

- Giới thiệu thành viên đội tuyển: Tên, tuổi, nơi sinh hoạt Hội Người cao tuổi, sở 

thích, giới thiệu về thói quen tốt trong việc đọc sách... 

- Giới thiệu về thư viện mà mình đến đọc sách. 

- Giới thiệu về địa phương: Những ưu điểm, nét đặc trưng nổi bật của địa phương. 

Phần giới thiệu đội hình các đội có thể thể hiện năng khiếu bằng các loại hình 

nghệ thuật (có minh họa, sân khấu hóa) như: Ngâm thơ, hát, múa, hò, vè, tiểu phẩm,...  

b) Đoán ý đồng đội (Thời gian: 02 phút) 

Phần thi này dành cho từng đội, thời gian thi của mỗi đội là 02 phút. Mỗi đội cử 

đại diện 02 thành viên lên tham gia phần thi và bốc thăm chọn 01 gói dữ kiện, mỗi gói 

dữ kiện có chứa 10 từ khóa gợi ý về tên tác giả, tác phẩm, nhân vật, sự kiện... Hai 

thành viên tham gia phần thi sẽ phân chia nhiệm vụ 01 người gợi ý và 01 người đưa 

ra đáp án.  

Người gợi ý có thể gợi ý về số lượng từ hoặc bằng ngôn ngữ cơ thể và các gợi ý 

khác có liên quan, không được gợi ý những từ trùng với 01 hoặc nhiều từ trong từ 

khóa của đáp án (nếu gợi ý bị trùng xem như phạm quy và không được tính điểm). 

Người đưa ra đáp án có thể đưa ra nhiều đáp án, nếu đáp án đúng màn hình sẽ chuyển 

qua từ khóa tiếp theo, không có đáp án có thể nói “bỏ qua” để qua từ khóa tiếp theo. 

Trong thời gian 02 phút mỗi đội sẽ đưa ra các gợi ý và trả lời đáp án. Số điểm sẽ được 

tính tương ứng với số từ khóa trả lời đúng của mỗi đội. 

c) Phần thi kiến thức từ sách  

Phần thi này gồm có 03 lượt thi, mỗi lượt có 03 đội tham gia, mỗi đội gồm 04 

thành viên. Trước khi thi, 09 đội sẽ bốc thăm để sắp xếp thành 03 lượt thi. Mỗi lượt 

thi Ban Tổ chức sẽ quay bốc thăm ngẫu nhiên 01 gói dữ kiện (gồm 10 câu hỏi).  

Nội dung phần thi là các đội cùng đưa ra đáp án trả lời dưới hình thức chọn đáp 

án đúng (A, B, C, D). Các câu hỏi kiến thức được Ban Tổ chức chọn từ trong sách, có 

liên quan đến Bác Hồ, nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh, về gia đình, sức 

khỏe, văn hóa, lễ hội...  Các đội tham gia phần thi hướng về màn hình sân khấu. Khi 

bắt đầu hiệu lệnh trình chiếu người dẫn chương trình sẽ đọc câu hỏi và bắt đầu tính 

thời gian (05 giây) hội ý; Khi hết thời gian hội ý, các đội cùng đưa ra đáp án. Đáp án 

đúng sẽ được tính 01 (một) điểm, đáp án sai không được tính điểm.  

d) Tuyên truyền giới thiệu sách  

Phần thi tuyên truyền giới thiệu sách được thực hiện và gửi về Ban Tổ chức trước 

17h00, ngày 10/4/2023. 

- Hình thức: Quay video clip 
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 Mỗi đội thực hiện một video clip có độ dài tối đa 10 phút, có thể cử đại diện 

hoặc cả đội cùng tham gia tuyên truyền giới thiệu sách (khuyến khích cả đội cùng 

tham gia). Trong video clip cần thể hiện rõ: Họ tên, địa chỉ người dự thi. 

- Nội dung: Giới thiệu, chia sẻ về 01 tác phẩm hay 01 chùm tác phẩm mà mình 

yêu thích, cuốn sách nội dung phù hợp, có ý nghĩa, tác động sâu sắc đến cuộc sống, 

suy nghĩ của bản thân và cộng đồng. Các thông tin chung về tác phẩm gồm: 

- Thông tin chung về tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản,...);  

- Nội dung và giá trị nghệ thuật hoặc khoa học của tác phẩm; 

- Ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm; 

- Có liên hệ mở rộng; Từ những giá trị, ý nghĩa của tác phẩm đã đem lại những 

giá trị, ý nghĩa thực tế cho bản thân, gia đình và xã hội. 

- Khuyến khích các đội thi sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu, minh họa 

phù hợp với nội dung truyền truyền để tăng thêm sự hấp dẫn và hiệu quả trong phần 

thi. Kỹ năng giới thiệu, chia sẻ lưu loát, diễn cảm, tự tin, lôi cuốn người xem. Trang 

phục đẹp, lịch sự, phù hợp với nội dung tuyên truyền giới thiệu sách. 

- Một số yêu cầu đối với bài dự thi tuyên truyền giới thiệu sách (video clip). 

+ Video clip tham dự cuộc thi phải là video clip chưa từng được đăng tải lên bất 

kì website hoặc tham gia vào các cuộc thi nào khác. 

+ Video clip do người tham gia dự thi tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp. Người 

dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung video tham gia cuộc thi; 

Không giới hạn số lượng người tham gia xây dựng video clip dự thi.  

+ Video clip tham gia dự thi phải đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh. 

+ Cho phép sự hỗ trợ của kỹ thuật viên trong sử dụng các hiệu ứng, kỹ thuật, kỹ 

xảo về hình ảnh và âm thanh (không sử dụng các hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh có 

bản quyền). 

- Bài dự thi phải có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px. Thời lượng của video 

clip dự thi tối thiểu là 05 phút, tối đa là 10 phút và phải được lưu bằng định dạng phổ 

biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv... 

- Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi để phục 

vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc. 

Lưu ý: Thí sinh/nhóm thí sinh lưu giữ lại nguyên bản gốc (bản dựng) để có thể 

chỉnh sửa nội dung bài thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

3. Thang điểm: Tổng số điểm là 100, gồm 04 phần: 

- Giới thiệu đội hình    : 30 điểm 

- Phần thi đồng đội                                 : 10 điểm 

- Phần thi kiến thức từ sách                    : 10 điểm 

- Tuyên truyền giới thiệu sách  : 50 điểm 
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III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải nhất 

- 02 giải nhì 

- 03 giải ba 

- 03 giải khuyến khích 

- 01 giải giới thiệu đội hình hay nhất 

- 01 giải tuyên truyền giới thiệu sách hay nhất  

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 21/4/2023 (thứ sáu) 

2. Thời gian đăng ký: Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao thành phố Thủ 

Dầu Một, thành phố Thuận An; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các 

huyện, thị xã; Thư viện thành phố Dĩ An gửi danh sách đội dự thi về Ban Tổ chức Hội 

thi (Thư viện tỉnh Bình Dương) chậm nhất ngày 10/4/2023, gồm những thông tin sau: 

 

STT 
Họ và tên Năm 

sinh 

Nơi sinh sống Đơn 

vị 

Tác phẩm 

dự thi 

Tác 

giả 

Năm 

xuất 

bản 

        

 

3. Địa điểm: Dự kiến Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương (Cơ sở 1 

- Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một).  

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Thư viện tỉnh Bình Dương (thường trực Ban Tổ 

chức Hội thi), điện thoại 02743.822234, hoặc 0972905020 (gặp đ/c Nguyễn Thị Nga 

- Trưởng phòng Phục vụ Bạn đọc và Mạng lưới).   

Trên đây là Thông báo thể lệ Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 Chủ 

đề “Sách với người cao tuổi”./.  

Nơi nhận:                   TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi;            TRƯỞNG BAN           
- Trung tâm VH, TT và Truyền thanh các huyện, thị xã;                                 

- Trung tâm VHTT và Thể thao các thành phố; 

- Thư viện các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TV.         

                                                                                   

 

                                                                                             Lê Văn Thái 

                                                                                        PGĐ Sở VHTTDL 
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