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I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học
phổ thông, nông dân và phụ nữ đang sinh hoạt tại Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ
nữ trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Thí sinh tham gia cuộc thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách” toàn
tỉnh năm 2021” (Cuộc thi) có thể chọn tuyên truyền giới thiệu với các nội dung
sau:
- Giới thiệu một cuốn sách hoặc một bộ sách hay mà bạn yêu thích đã làm
thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của bạn (trong học tập, nghiên cứu, giải trí, lao
động sản xuất, gia đình...)
- Thông qua việc đọc sách báo có tại các thư viện trên địa bàn, bạn có ý
tưởng, kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách
nhiều hơn (có thể chia sẻ các thói quen, bí quyết đọc sách, mô hình giới thiệu sách
mới nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu với sách góp phần phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng)
2. Hình thức thi:
- Thí sinh dự thi bằng cách gửi video dự thi về Thư viện (Trung tâm Văn hóa,
Thông tin và Thể thao) các huyện, thị nơi mình đang sinh sống.
- Mỗi thí sinh dự thi gửi tối đa 1 video clip.
- Các thư viện huyện, thị duyệt bài và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh 5
video clip (học sinh cấp I: 1 video, học sinh cấp II: 1 video, học sinh cấp III: 1
video, Hội nông dân: 1 video, Hội liên hiệp phụ nữ: 1 video).
- Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tp.
Pleiku duyệt bài và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh mỗi trường 2 video.

- Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn TP. Pleiku mỗi đơn vị gửi
về Ban Tổ chức cấp tỉnh 02 video.
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
- Thí sinh trình bày bài bằng hình thức: Làm các video clip.
- Thời lượng một video clip: Từ 7-10 phút/video
- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (nếu là tiếng khác phải được dịch ra tiếng Việt)
- Chất lượng tốt, hình ảnh và âm thanh rõ ràng, có thể sử dụng các hiệu ứng,
kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh. Ý tưởng sáng tạo, có thông điệp rõ ràng.
- Quay máy ngang (nếu quay bằng điện thoại di động), hạn chế tối đa rung, lắc
máy, các yếu tố âm nhạc trong video clip phải phù hợp. Khuyến khích dùng các thiết
bị hỗ trợ quay phim như flycam, gimbal... Không sử dụng các hình ảnh, âm nhạc có
bản quyền.
- Bài thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kì hình thức nào.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục
đích quảng bá Cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.
IV. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN
BÀI DỰ THI
1. Quy mô tổ chức Cuộc thi
- Cuộc thi cấp tỉnh
2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi
2.1. Thời gian
Cấp huyện, thị, thành phố: Triển khai cuộc thi, nhận bài, duyệt bài dự thi
01/5/2021 đến ngày 30/8/2021.
Cấp tỉnh: Thời gian nhận bài từ ngày 01/9/2021 đến ngày 20/9/2021.
2.2. Địa chỉ nhận bài
- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại Thư viện (Trung tâm VHTTTT) các
huyện, thị trên địa bàn mình sinh sống.
- Các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP. Pleiku thí sinh nộp bài
thi tại trường. Sau đó Trường có trách nhiệm gửi bài về Ban Tổ chức cấp tỉnh.
- Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn TP. Pleiku thí sinh nộp bài
về Ban Tổ chức cấp tỉnh.
- Các bài tham gia dự thi cấp tỉnh phải in ra đĩa CDROM hoặc USB và gửi về
Địa chỉ: Thư viện tỉnh Gia Lai - 30 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia
Lai, tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách"
và gửi file qua địa chỉ email: tvtgialai@gmail.com

- Thí sinh nộp bài, đính kèm video dự thi thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng
năm sinh, lớp, trường, huyện, thị, số điện thoại liên hệ, nội dung thông điệp của video
clip. (Nông dân, phụ nữ ở chi hội mấy thuộc phường, xã, huyện, thị, TP nào ghi rõ).
3. Chấm bài, công bố trao thưởng và tổng kết Cuộc thi
- Ban Tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm, và chọn ra 25 video xuất sắc trong
cuộc thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách" cấp tỉnh năm 2021.
- Ban Tổ chức tổng kết, công bố giải thưởng “Cộng tác viên tuyên truyền giới
thiệu sách” năm 2021 cấp tỉnh và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại thành
phố Pleiku dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm 2021.
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Giải cá nhân
Mỗi đối tượng trao 05 giải:
01 giải Nhất
01 giải Nhì
01 giải Ba
02 giải Khuyến khích
2. Giải tập thể
Huyện, thị xã có nhiều thí sinh đạt giải:
01 giải Nhất
01 giải Nhì
01 giải Ba
VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
- Ban Tổ chức Cuộc thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách” tặng
Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Thư viện
tỉnh Gia Lai điện thoại 0269-6250708; 6250709./.
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