
UBND THANH PHO HA NOI CONG HOAXAHQI cHUNGHIAVITNAM 
SO VAN HOA VA THE THAO Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 
sO GIAO DVC  VA DAO TAO 

THANH DOAN HA NQI 

S é8/KHLTSvHTTSTTTT- Ha Nói, ngày'thháng f nám 2022 
S GDDT-TDHN 

KE HOACH LIEN TECH 
Cuc thi Dti sfr Van hóa kic  thành ph Ha Ni 1n thir II Va 

Cuc thi gió'i thiu sách trtrc tuyên nám 2022 

Thirc hin Quyt djnh s 329/QD-TTg ngày 15/3/2017 cüa Thu tucng 
ChInh phü ye vic Phê duyt Dê an Phat triên Van hóa d9c trong cong dông den 
näm 2020, dnh huó'ng den närn 2030; Kê hotch so 62/KH-UBND ngày 24/3/2020 
cüa UBND Thành phô v phát triên Van hóa d9c thành phô Ha Ni den nàm 2025, 
djnh hung den näm 2030; Kê hoach so 268/KH-UBND ngày 29/11/2021 cüa 
UBND Thành phô ye phát triên mô hInh d9c sách trén da bàn thành phô Ha Ni 
giai doan 2021-2025; Cong van so 774/BVHTTDL-TV ngày 10/3/2022 cüa B 
Van hóa, The thao và Du ljch ye vic to chirc Cuc thi Dai  sü Van hóa d9c näm 
2022; Cong van so 775/B VHTTDL-TV ngày 10/3/2022 cüa Bô Van hóa, The thao 
và Du ljch ye vic to chirc Cuc thi Gii thiu sách trtrc tuyên nàm 2022, S& Van 
hóa và The thao phôi hgp càng Sà Thông tin và Truyên thông, Si Giáo dc và 
Dào tao,  Thành doàn Ha Ni xây dirng Kê hoach Lien tjch tO chüc Cuc thi Dai 
sir Van hóa d9c thành phô Ha Ni lan thu ii vâ Cuc thi Gii thiu sách trirc tuyên 
näm 2022, các ni dung c the nhu sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 

1. Cuc thi là boat dng dành cho h9c sinh, sinh vien trén dja bàn Thành 
phô và ban  d9c Thu do nhàm mic dIch kho'i dy niêm dam me dcc sách và khuyên 
khIch vic chia sé, lan tOa Van hóa dc den cong dông, tir do thiic day phong trào 
dc sách trong the h tré, hInh thành thói quen, k5' nãng d9c sách cho hçc sinh 
gop phân phát triên Van hóa dc trong nhà trung và cong dông. 

2. Thông qua cuc thi khng dijnh vj trI, vai trô to lón cüa Van hóa dc gop 
phân nâng cao dan trI, phát triCn tu duy, khâ näng sang tao,  bôi dung nhân each, 
hInh thành lôi sOng lành manh  cho the h tré, day rnanh  xây dimg xã hi hc tap. 

3. Thu hut dông dào thanh thiu nhi, hc sinh, sinh vien và ban  dc thu vin 
trên da bàn thânh phô 1-là Ni tham gia vói tinh than trách nhim, sang tao,  nhit 
tInh, tao  duçrc sire lan tOa tIch circ trong xã hi. 

I 
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4. Barn sat yêu cu, nhim v11 tai K hoach; thirc hin t& cong tác phi hçip 
gitta các S&, ngành trong thirc hin các nhim vçi duçc giao. 

5. 100% các tri.rO'ng Tiu h9c, Trung hc ca so, Trung h9c ph thông; các 
TruOng Dai  hc - Cao dng trên dja bàn thành phô Ha Ni tharn gia. 

6. Lira ch9n bài dir thi có cht 1uçng, dáp 11ng các yêu câu, tiêu chI cüa Cuc 
thi Dai  sü Van hóa d9c và Cuc thi GiOi thiu sách tr1c tuyên näm 2022 do B Van 
boa, The thao và Du ljch to chOc. 

II. NO! DUNG THIC HIN 

Trin khai t chüc thrc hin K hoach  Lien tjch gifla SO Van hóa và Th 
thao, SO Thông tin và Truyên thông, SO Giáo dijc và Dào tao,  Thành doàn Ha Ni 
ye Cuc thi Dai  s1r Van hóa d9c thành phô Ha NOi  lan thO II và Cuc thi GiOi 
thiêu sách trirc tuyên nàrn 2022. 

1. L phát dng 

Dr kin ngày 15/4/2022 tai  Trung tam Hun 1uyn và Thi du Th dc Th 
thao Ha Ni - DuOng Tan M, phuOng M DInh 2, qun Nam Tir Liêm, thành 
phô Ha Ni. 

2. Ni dung Cuc thi 

2.1. Cuc thi Dti sfr Van hóa d9c thành ph Ha Ni Ian thu II - Chü dê 
"Khát v9ng phát triên dat nir&c" 

* Quy mó td cht'c và phu'ong thz'c trin khai: Cuc thi Dai  sr Vn hóa dc thãnh 
phô Ha Ni lan thir II duqc to chi:rc 02 vông: 

- VOng So' khào: T chirc trin khai thrc hin tai  SO Giáo dic và Dào tto (cp 
Trung hc phô thOng), Thành doân Ha Ni (TruOng Dai  h9c - Cao dàng, Doàn viên 
thanh niên các SO, ngânh...), Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xà (cap Tiêu 
h9c, Trung h9c co'sO). Các dan vj tong hç'p so 1ung bài dir thi và 1ira ch9n 100 
bài thi xuât sac nhât vào vông chung khâo g11i ye Ban To chrc (qua Thu' vin Ha 
Ni —47 Ba Triçu, Hoàn Kiêm, Ha Ni) 

- VOng Chung kháo: Ban To chrc tip nhn bài dir thi tham gia vOng chung 
khâo, thành 1p Ban Giárn khâo theo quy djnh và tiên hành châm bài dir thi. Lira 
chQn 20 bài dat  giái  tai  vông Chung khâo Cuc thi gOi tharn gia vông Chung kêt 
do Bô Van boa, The thao và Du ljch to chirc truOc ngày 15/7/2022. 

* Dói ttrçrng dc thi, thai gian td chz'c 

- Dôi tuçlng dir thi: 

+ Cuc thi duc t chOc dành cho h9c sinh, sinh viên, doàn viên thanh niên 
tren toàn thành phô Ha Ni. 

+ Các thI sinh tham dr bang hInh thüc lam bài trà lOi các câu hôi theo huOng 
dan tai  The 1 Cuc thi (gi'i kern theo ké hoqch nay). 

- ThOi gian t chü'c: 

+ Vông so kháo: Ta' ngày 15/4/2022 dn ngày 20/6/2022. 
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+ Vông chung khão: Tir ngày 01/7/2022 dn ngày 14/7/2022. 

+ Tng kt và trao thiRrng Cuc thi dir kin t chirc vào cui tháng 7/2 022. 
Ban T chirc ttng Giây chirng nhn kern theo giãi thu&ng Cuc thi cho các t.p 
th và cá nhân dott giãi. 

* Cci cá'u giái thtthng vdng chung kháo 

- Giãi tp the: 10 giãi 

+ 02 Giái nht 

+ 03 Giái nhI 

+05giâiba 

- Giãi cá nhãn: 20 giãi 

+ 03 giâi nht 

+ 06 giâi nhI 

+ 11 giâi ba 

2.2. Cuc thi Gi&i thiu sách triyc tuyên nãm 2022 - Chü d "Sách và 
khát vQng cong hiên" 

* Ni dung, thd'i gian to cht'c: 

- Cuc thi dành cho nguii dang sinh sang, h9c tip, lam vic trên dja bàn thành 
ph Ha NOi  tü 06 tui tth len. Các thI sinh tham dir bang hInh thüc xây drng video 
gii thiu sách theo hithng dn ti The 1 Cuc thi (gti kern theo kê hoqch nay). 

- Thôi gian nhn bài dir thi: Tr ngày 15/5/2022 dn ngày 15/7/2022 

- Dja chi nhn bài thi: Si Van hóa và Th thao Ha Ni (qua Thu' vin Ha 
Ni, 47 Ba Triçu, Hoàn Kiêm, Ha Ni. Email: tvhnphongtraogrnail.com) 

- Ban T chi1rc gui các bài dix thi tham gia Cuc thi Gii thiu sách trrc tuyn 
do B Van hóa, The thao vâ Du ljch to chrc truc ngày 20/7/2022. 

III. KINH PHI THIJ'C HIEN 

- Các S, ngành chü dng xây dçrng K hotch t chirc vông so khào, dir toán 
kinh phi de thrc hin. 

- Kinh phi t chác L phát dng, L trao giãi và giãi thtthng Cuc thi do S 
Van hóa và The thao bO trI. 

- Huy dng tr ngun xã hi hóa. 

IV. TO CHIIJ'C THU'C HIN 

1. S& Van hóa Va The thao: Chi dao  xây dirng k hoach  và trin khai vic 
t chtrc Cuôc thi. 

Giao Thu vin Ha Ni: Là don vj thu&ng trxc Cuc thi và có trách thim 
tham muu, xay diing các van bàn lien quan dê triên khai, thirc hin cii the: 

- K hoch, Th l cuc thi, thành 1p Ban T chi.'rc, Ban Giárn khâo. 
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- Lien h các nhá tài tro cho Cuôc thi 

- Tip nhn bài d1r thi dat  cht krçmg tai  vông so khào; t chirc chm thi lira chn 
bài dat  giài tham gia vông Chung kêt do B VAn hóa, The thao và Du ljch to chirc 
ding thñ gian quy djnh. 

- Ti chirc L phát dông, L tang kt, trao giAi Cuc thi Dai  si'r Van hóa dcc thành 
phô Ha Ni lan thr II nAm 2022. 

- Tng hçp báo cáo kt quA thirc hin cüa các S, ngành. 

2. Be nghj Ban Tuyên giAo Thành üy 

- Chi dao,  hrnfng dn các Co quan báo chI ThAnh ph và h tMng Tuyên giáo 
tuyên truyên ye ni dung, nhirn vi, kêt quA triên khai thirc hin Ke hoach. 

- Tham gia cong tác t chüc các hoat dng cña cuc thi. 

3. S& Thông tin vA Truyn thông 

Phi hçip S Van hóa vA The thao, CáC Co quan báo chI cüa Trung ixcing VA 
Thành phô, h thông thông tin co s& to chüc thông tin, tuyên truyên, quAng bá ye 
các Cuc thi nhAm phát triên vAn hóa dc sâu rng trong nhân dan. 

4. S& Giáo duc và Bào tao 

- Chi dao  Phông Giáo diic và DAo tao  qun, huyn, thj xA phi hgp các co 
quan lien quan tai  dja phu'o'ng tO chuc thirc hin 02 cuc thi nhAm phát triên vAn 
hóa dcc trong h thông trung hc trên dja bàn ThAnh phô. 

- Trin khai và tip nhn bài di.r thi vông so khAo; 1ira chn bài dir thi dat  chit 
luqng tham gia vông Chung khAo theo dung thai gian quy djnh. 

- Phi hçip tng hçip báo cáo kt quA thirc hin K hoach tnthc ngày 
30/6/2022 ye S VAn hóa VA The thao Ha Ni (qua Thu' vin Ha Ni — 47 Ba 
Triêu, Hoàn Kiérn, Ha Nói) 

5. ThAnh BoAn Ha Ni 

- Chi dao  các cp b Doàn phi hp vi CáC co quan lien quan t chüc trin 
khai thrc hin 02 Cuc thi nhAm phát triên vAn hóa dpc trong doàn vien thanh 
niên và sinh viCn Thu do. 

- Trin khai và tip nhn bài dr thi vông so khAo; h.ra chçn bài di,r thi dat  cht luçTng 
tham gia vông Chung khAo theo dung thai gian quy djnh. 

- Phi hçip tng hçp báo cáo kt quA thirc hin K hoach truâc ngày 
30/6/2022 ye S VAn hóa vA The thao HA Ni ('qua Thu' vin Ha N3i — 47 Ba 
Triêu, Hoàn Kiém, Ha Nói,) 

6. Uy ban nhãn dan các qun, huyn, thj xã 

- Cl-il dao  Phông Giáo di,ic và Dào tao  phi hcp các co quan lien quan tai  dja 
phuong to chuc triên khai thirc hin 02 Cuc thi nhAm phát trien vAn hóa dc trong 
h thông trithng Tiêu hoc, Trung hc Co SY trên dja bàn Thành phO. 
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- Trin khai và tip nhn bài dir thi vông so khão; lira ch9n bài dçr thi dat  chat 
luçng tham gia vông Chung khão theo dung thi gian quy djnh. 

- Tng hçip báo cáo kt qua thrc hin K hoach truc ngày 3 0/6/2022 v Sâ 
Van hóa và The thao Ha Ni ('qua Thu' viên Ha Nói — 47 Ba Triêu, Hoàn Kiêm, 
HàNi). 

Trên day là K hoach Lien tich v t chirc Cuôc thi Dai s1r Van hóa dcc 
thành phô Ha Ni lan thir II và Cuc thi gii thiu sách trirc tuyên näm 2022. S 
Vn hóa và The thao, S Thông tin và Truyên thông, S Giáo dic và Dào tao,  Thành 
doàn Ha Ni de nghj các Sà, ngành, Uy ban nhân dan các qu.n, huyn, thi. xã phôi 
hyp triên khai thirc hin gop phân cho Cuc thi thành công./. 

si THÔNG TIN vA TRUYEN THONQJr' 

so GIAO DVC & DAO TAO 

Ncri nhân: 

- Bô VHTT&DL (d báo cao), 
- Bô TTTT (dê báo cáo); 
- Bô GDDT ('dê báo cao,); 
- UBND Thành phô ('dê báo cáo); 
- Ban Giám doe S VH&TT; 
- Ban Giám doe Si GDDT; 
- Ban BTV Thành doàn Ha Nôi; 
- Ban Giám doe TTTT; 
- UBND qun, huyn, thj xã (de phói hcrp); 
- Chánh Van phOng S& VI-I&TT; 
- Lu'u: VT. 



UBND THANH PHO HA NOI CONG HOAXAHQIcHJNGHAVITNAM 
SO VAN HOA VA THE THAO Dôc  1p — Tr do — Hnh phñc 

SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 
sO GIAO DVC  vA nAo TO 

THANH DOAN HA NO! 

THE LI 
Cuc thi Di sfr Van hóa dcc Thành phô Ha Ni 1n thfr II - Nãm 2022 

Chñ dê "Khát vQng phát triên dat nithc" 
(Kern theo Kê hoach Lien tich sóf/KHLT-SVHTT-STTT-SGDDT-TDHN 

ngaytháng nàrn 2022) 

I. MIJC DICH 
- Lan tôa nirn darn me d9c sách di vôi th h trC; trao di, chia sé nhU'ng 

kinh nghim cüa vic doc sách và phát triên van boa doc, tir do khuyên khIch, 
thüc day phong trào dc trong nhà tru&ng vâ cong dông, hInh thành thói quen và 
nâng cao k5 nãng d9c sách cho h9c sinh, sinh viCn. 

- Kh.ng djnh vj trI, vai trô, nhng giá tr t& dp cüa van hóa dc trong vic 
nâng cao näng 11rc tiêp cn thông tin và tn thüc cüa ngui Vit Nam, dtc bit là 
phát triên tu duy, khã nãng sang tao, khi dy chI, khát vng, quyêt tam phát triên 
dat nuôc phôn vinh, hnh phüc cüa the h trC. 

II. DO! TU'QNG D1J' Till 
cuc thi duac t chic dành cho h9c sinh, sinh viên ên dja bn thãnh phô Ha Ni. 
III. NO! DUNG, YEu CAU V BA! DI Till 

1. Ni dung hal dir thi 
a) Danh cho di tu'çrng hc sinh 
ThI sinh ch9n 1 trong 2 dé sau: 

Del 
Câu 1: Chia sé cam nhn cña em v mt cuôn sách dã truyn cam hung, 

hithng em t&i lôi song tIch crc, có thirc xay dmg môi tru'&ng song van hóa lãnh 
mnh, có trách nhirn vri xã hi, khoi dy khát v9ng cong hiên và phát triên dat nrnc. 

Câu 2: Em hay xây dirng k hoch hành dng nhm phát trin van boa dc 
cho bàn than hoc cong dông? (Nêu duçic mc tiCu, dOi tuçing hung lqi, ni dung 
cong vic thçrc hin, kêt qua dt duçic). 

Dê2 
Câu 1: Em hay sang tác rnt tác phrn van hc (truyn ngn, thcy, kjch) hoic 

mt tác phârn hi h9a (tranh ye) vi thông dip lan tôa tInh yêu dc sách, 
thông qua do kho'i dy trách nhim vci bàn than, gia dInh, xã hi và khoi dy 
hem tir hào dan tc, tInh yCu vói To quOc. 

Câu 2: Em hay xay dirng kê hoach hành dng nhm phát trin van hóa dc 

cho bàn than hoc cong dng? (Nêu ducc m11c tiCu, di tu'çmg hithng igi, ni dung 
cong vic thirc hin, dir kiên kêt qua dtt dugc). 

c 
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b) Dành cho dôi tirçrng sinh viên 
ThI sinh ch9n 1 trong 2 dê sau: 

Del 
Câu 1: Chia sé cam nhn v mt cun sách anh (chj) dugc d9c dã truyên 

cam hung, nâng cao nhtn thüc, huóng anh (ch) ti loi song tIch circ, trách thim 
vOi xã hi, khGi dy khát vng cong hiên, xây dirng và phát triên dat ni.n9c Vit Nam 
phôn vinh, hinh phiic. 

Câu 2: Anh (chD hay vit mt sang kin kinh nghim nhrn phát trin 
van boa d9c cho cong dOng? (Nêu rô muc dich, tinh sang tao  mth me, các kêt qua, 
tác dng (dà dat  duc hoc dr kiên dat  dugc) và kha näng üng dung, triên v9ng 
nhân rng sang kiên trong cong dông). 

Dê2 
Câu 1: Anh (chj) hay sang tác mt tác phrn van hçc (truyn ngän, tho, 

kjch) hoc mt tác phâm ngh thut (tranh ye) nhãm lan tOa tInh yêu dcc sách, 
nuOi duO'ng tam hon giàu tInh nhan van, tr do khcii dy trách nhim vâi bàn than, 
gia dInh, xã hi và khoi dy niêm tr hào dan tc, tInh yêu vói To quôc. 

Câu 2: Anh (chj) hay vi& mt sang kin kinh nghim nh&m phát trin 
van hóa dc cho cong dông? (Nêu rö duqc mic dIch, tInh sang tao  mói, các kêt 
qua, tác dng (da dat duc hoc dir kién dat  du'gc) và khâ näng i1ng diing, triên 
v9ng nhân rng sang kiên trong cong dong). 

2. Yêu cu v hal dir thi 
a) Hlnh thirc 
- Mi thI sinh tham gia g11i bài dr thi dc 1p (không lam bài d'ir thi theo nhóm), 

ngôn ngü trInh bay bang Tiêng Vit và có the sir dçing rnt trong hai hInh thüc: 

+ Vi& (dánh may, vit tay): Do dài bài dir thi vit không qua 5.000 tü. 

+ Dirng clip (video, audio): ThTYi lugng ti thiu là 5 phüt, ti da là 12 phüt; 
có the su dyng các hiu ung, k' xâo và dam bào ye chat lung hInh ãnh, am thanh; 
có d phân giâi tôi thiéu là 640px x 480px; dixgc lixu bang djnh dng phô biên 
mp4, avi, mpeg, mkv, klv ... và phü hçp vi vic däng tâi trên Youtube. 

- Di vi tác phrn hi ha (tranh ye): dugc th hin trên giy không dông ké; 
phâi có phân thuyêt minh tithng (d dài phân thuyêt rninh không qua 1.000 tü); 
thI sinh dugc sir ding chat lieu màu tir do phü hp vi tranh ye và sâ tru&ng cüa 
bàn than; quy djnh cit the kIch thuóc giây nhu sau: 

+ Hc sinh sir ding giy kIch thuó'c tôi da: kh A3 (29,7x42 cm). 

+ Sinh viên sir ding giy kIch thithc ti da: kh A2 (42x59,4 cm). 

- Các san phm minh ha gui kern bài dix thi có kIch thuâc ti da: 
60x120x70cm (chiéu dài x chiêu rng x chiêu cao). 

b) Ni dung 
- Bài dtr thi phài trá 1i dy dü 02 câu hôi duc dt ra trong d thi, có ni dung 

lành manh,  trong sang, phü hçp vi thuân phong m tc và van hóa Vit Nam; dam 
bào tInh chInh xác, an toàn thông tin và các quy djnh pháp 1utt khác có lien quan. 
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- Các cun sách duçc chia sé trong bài dir thi phâi duçic phát hành hçip pháp 
tai Vit Nam (khuyên khIch thI sinh chia sé các cuôn sách ducc xuât bàn trong thai 
gian gân day), hxu có giói thiu c the, day dü nguôn xuât bàn cüa cuôn sách. 

- O câu 1 cüa mi d thi, thI sinh có th them phn torn tt ni dung bang 
tiêng Anh (không qua 300 t11 dôi vi bài viêt hoc 02 phüt dôi v&i clip) có chat lugng 
tot së duçrc cong diem khuyên khIch. 

- Bài thi khi dugc 1ira ch9n tham dir vông chung kt phái giri kern theo 
Thông tin d1r thi cüa thI sinh (theo rnu); phãi duçic chinh sOa lôi chInh tâ, lôi vàn bn 
và không có bat kI k hiu riêng nào trên bài. 

- Các thI sinh giri kern theo bài dir thi Giy xác nhn cIA tham gia hott dng 
khuyên d9c ti truO'ng hoc, dja phuong, cong dông ye Ban to chirc sê duc cong 
diem khuyên khich. 

3. Trách nhiêm cüa thI sinh tham dii Cuôc thi 
- ThI sinh phài tuân thu và thirc hin các yêu cu cüa Th 1 Cuc thi. 

- Bài dci thi là san phm sang to cüa cá nhân thI sinh (các clip d? thi phài 
do chInh thI sinh the hin, bao gOm cá gi9ng dpc và dn truyn), chua gi:ri trung bay, 
triên lam, däng tài trén các an phâm, mng internet hoc dir thi cuc thi nào. 

- Các trueing hgp sir ding các ni dung, dotn trIch, câu nói, tranh, hInh ãnh... 
cüa ngithi khác trong bài dci thi phãi có trIch dn nguôn day dü. Các clip dir thi 
si:r dirng hInh ành, bài hat hoc am thanh phài thirc hin theo quy djnh ye bàn quyên; 
thI sinh chju trách nhim neu có tranh chap ye pháp l lien quan den các vi phrn 
bàn quyên (neu có). 

4. Trách nhiêm cüa Ban T chüc Cuôc thi 
- Ban T chüc Cuc thi không trá 1i bài cho các thI sinh. Ban To chirc có 

trách nhim luu gitr, bào quãn bài dir thi, sir dçing các tác phâm dr thi dê quàng bá 
cuc thi và phic vii các hoit dng khuyên d9c. 

- Ban T chirc Cuc thi không chju trách nhirn v nhung tranh chp quyn 
tác già và quyên lien quan den nhng tác phâm tharn gia dci thi. 

IV. QUY MO, TH(I GIAN TO CHU'C CUQC Till, DA CH! NH4N BAI DV'  Tifi 

1. Quy mô t chile cuc thi. 
- Cuc thi Dti sir Van hóa d9c thành ph Ha Ni l.n thir II närn 2022 duqc 

to chüc dành cho h9c sinh, sinh vien trên dja bàn Thành phô Ha Ni. 

* VOng Sci khão: T chuc trin khai ti S Giao diic và Dào tto (cp Trung h9c 
phO thông), Thành doàn Ha Ni (Tru'ng Di hpc - Cao däng, Doàn viên thanh niên 
các Si, nganh...), Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xA (cap Tiêu h9c, Trung 
h9c cci su). Môi dan vj lra ch9n 100 bài dir thi xuât sac nhât vào vông chung khão 
g11i ye Ban TO chüc (qua So' Van hóa và The thao). 

* Vông Chung khâo: Ban To chirc tiêp nhn bAi dir thi tham gia vông chung 
khào, thành lap Ban Giárn khâo theo quy djnh và tiCn hành châm bài du thi. Lira 
ch9n 20 bài doat giAi tii vông Chung khão Cuc thi gui tham gia vông Chung ket 
do B Van hOa, The thao và Du ljch to chüc truuc ngày 15/7/2022. 
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2. Thbi gian to chü'c 
a) L phát dng: Ngây 15/4/2022 tai  Nhâ Van hoaTrung tam Huân 1uyn 

và Thi dâu TDTT Ha Ni — Du'ng Tan Ms', Phuông M DInh 2, Qun Nam Tü 
Liêm, Ha Ni. 

b) Vông so' khão: Tü ngày 15/4/2022 dn ngày 3 0/6/2022. 

(ThI sinh np bâi dir thi phâi din thông tin dy dü (co biu mu gui kern) 
ye dja chi theo quy djnh cüa Ban To chrc Cuc thi vông sa kháo cüa Sâ Giáo dic 
và Dào tao,  Thành doàn Ha Ni, UBND các qun, huyn, thj xa) 

c) Vông chung khão: Tiir ngày 0 1/7/2022 den ngày 14/7/2022. 

Ban T chüc Cuc thi Dai s1r Van hóa d9c thành ph Ha Ni lan thir II 
tiêp nhn bài di,r thi tham gia vông chung khâo, thânh 1p Ban Giám khão theo 
quy djnh và tiên hành chârn bài dci thi. 

V. GIAI TIIIIONG VONG CHUNG KIIAO 
* Giãi tp th: 10 giãi 

- 02 Giãi nhât 

- 03 Giãi nhI 

- 05 giãi ba 
* Giãi cá nhãn: 20 giãi 

- 03 giâi nht 

- 06 giái nhI 

- 11 giãi ba 
VI. H!NH THIi'C KIIEN THU'ONG 
Ban t chCrc Cuc thi Dai sü Van hóa dc thành phi Ha Ni lan thu II nm 2022 

trao Giây chüiig nhn và giâi thu&ng cuc thi cho các cá nhân và tp the dat  giâi. 
VII. GIAI QUYET KHIEU NI, TO CÁO VA xii L VI PHiM 

- Các t chuc, các nhân có quyn khiêu ye kt qua cuc thi và nhffi'ig vi phm 
quydjnh, trInh tir, thu tyc châm thi. Dan khiêu nai  phái ghi rO hç, ten, dja chi, và 1 do 
khiêu nai  và gCri cho Ban Giárn khào Cuc thi. 

- Ban Giám kháo Cuôc thi có trách nhim xern xét vâ trá 1uii dan khiu nai, 
báo cáo kêt qua khiCu nai  len Ban To chüc Cuc thi. Không xem xét dan không 
có ten, dja chi không rö rang hoc mao  danh. 

Bài tham dir cuc thi nu vi phrn các quy djnh cüa Nhà nuóc và Th l nay, 
Ban To chuc Cuc thi sê thu hôi giái thu'ô'ng (nCu co) và giãi quyêt theo quy djnh 
cüa pháp 1ut hin hành. 

VIII. DIEU KIIOAN Till IIANII 

- Bàn th i nay da dugc Ban T chüc cuc thi xern xét thông qua và có hiu içrc 
thi hành kê tCr ngày k. 

- Trong qua trInh thrc hin, nu có dirn não chua h9p 1, Ban Giám kháo 
Cuc thi tong hgp, báo cáo Ban To chirc cuc thi xcm xét, sua dôi cho phü hqp 
vói thuc tê./. 
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THÔNG TIN PU' THI 

CUQC THI DiI SU' VAN HOA DQC THANH PHO HA NQI LAN THI1 H 
NAM 2022 

1.Thông tin cüa thI sinh dir thi 

Hvàtên  

Ngày sinh  

S dién thoi cá nhân (nu có)  

Email (nu co)  

2. Thông tin tru'ô'ng 

LOp Tru?ng  

QunIHuyn  

TinhlThành ph&  

Thy/Cô phii trách cuc thi'  

S diên thoai . Ernai1  

3. Thông tin gia dInh (bô hoc mc) 

H và ten b/mç . Ngh nghip  

S then thoai Emai1  

Dja chi  



UBND THANH P1-JO FIA NQI CQNG HOAXAHQI CIIUNGHIA VIETNAM 
S VAN HOA VA THE THAO Dôc 1p — Tr do — H?nh phüc 

S THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 
S GIAO DUC VA DAo TIO 

THANH DOAN HA NQI 

THE LI 

Cuc thi Giói thiu sách trlrc tuyn nám 2022 
Chü d "Sách vã Khát v9ng cEng hin" 

(Kern theo Ké hogch Lien tfch sádil/KHLT-SVHTT-STTT-SGDDT-TDHNngày'1 
thángf nãm 2022) 

I. 001 TTJNG Dli THI 

- Cuc thi dành cho ngu'ô!i dang sinh sang, hpc tap, lam vic trên dja bàn 
thành ph Ha ni tü 06 tui tth len, chia 1am 03 nhórn dM tung: 

+ Nhóm 1: Nhóm h9c sinh tiu h9c và trung h9c Co.  so'; 
+ Nhóm 2: Nhórn h9c sinh trung hpc phô thông và sinh viên; 

+ Nhóm 3: Nhóm nguo'i truo'ng thành grn các thI sinh tir 18 tuôi tro' len (tth 
di tuqng sinh viên dà tharn gia 0' nhórn 2) 

- Thành viên Ban T chirc, Ban Giárn kháo không du'gc tham gia dir thi. 

II. QUY DINH VE NQI DUNG, HNH THUC vA YEU CAU THAM DV 

1. Hlnh thü'c thi 

- ThI sinh dir thi bng hInh thirc xây dirng video gió'i thiu sách. 

- ThI sinh có th go'i rnt hoc nhiu bài dir thi. 

- Thf sinh có the dr thi theo cá nhân hoc thco nhórn, tp th. Không gio'i hn 
s lucing ngiRii tharn gia xây dirng video di.r thi. 

2. Ni dung thi: rni video bài dir thi grn 2 phn 

- Giói thiu so 1u9'c, ngàn g9n ye thi sinh/nhóm thI sinh. 

- GiOi thiu ni dung, chia sC cam nhn v mt hoc rnt s cun sách dä 
truyn cam hung, lan tOa tn tho'c, khoi dy khát vpng cng hin, dóng gop tIch circ 
cho xã hôi cüa bàn than. 

3. Yêu cãu ye bãi dii' thi 

Mi video bài dir thi phãi dam bào các tiCu chi sau: 

- Yêu cu v ni dung: 

+ Ni dung sp xp hcip 12, M citc hoân chinh, trong do uu tiên ni dung 
chInh là phn gió'i thiu sách và khuyên khIch bài dir thi có ni dung lien h thirc 
t bàn than. 

I 

N 

HI 
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+ Sách duçic giói thiêu trong bâi dir thi du'gc xut bàn tai  Vit Nam, không 

vi phm quy djnh cüa pháp lut v xut bàn; khuyn khIch giói thiu nhmg cun 
sách mdi, mang tInh thai sir, có d tài sat vói cuc sng và th hin khát v9ng cong 

hin cho xä hi. 

+ Ngôn ngfr trInh bay: Ting Vit (co th them thuyt minh, ph d bang 

ting nithc ngoài, ngôn ngQ k hiu cho ngui khim thInh...). 

+ ThI sinh dr thi phâi là nguè'i trirc tip th hin phn giôi thiu sách; hn ch 

nói ng9ng, nói lap. 

+ Ni dung và hInh ánh cüa các video di thi phãi lành manh,  trong sang, phü 

hçip vói thun phong m tic và van hóa Vit Narn, không dua các thông tin sai 1ch, 
ânh hiRing dn an toàn thông tin và các quy djnh pháp lut khác có lien quan. 

+ Các tru'èng hçip sü ding hInh ãnh, bài hat hoc am thanh phái thirc hin theo 
quy djnh v quyn si hUu trI tue, quyn tác già và quyn lien quan. 

- Yêu câu ye k' thuât: 

+ Dam bào v cht luçing hInh ânh và am thanh; khuyn khIch sir ding các 

hiu irng, k5 xão v hInh ãnh và am thanh. 

+ Th?i luang cüa video tM thiu là 05 phit, ti da là 10 phiit. Dung luçing tôi 

da là 2GB. 

+ Co d phân giãi ti thiu là 48Op; khung hInh ti thiu 854x480 tth len; 
dugc km bang djnh dng may tInh thông thu'ng có th d9c, ma dirqc, phü hçip vâi 

vic dàng tâi trén Youtube nhu: .rnp4, .avi, .rnpeg, .rnov. 

III. CACH THIXC TIEN HANH 

1. Cách thüc tham di 

Bài di.r thi du'qc gCri v Ban To chñ'c: 

- Qua duang bu'u din v dja clii: Si Van boa và Th thao Ha Ni (qua 

Thu vin Ha Nôi — 47 Ba Triêu, Hang Bài, lioàn Kiêrn, Ha Ni) 

- Hoc Email: tvhnphongtrao@gmail.com  

Ngoài phong bI ghi rö: "Bài dir thi Cuc thi GiO'i thiu sách trrc tuyn näm 

2022". Thông tin thI sinh, dja chi, sO din thoi lien h. 

2. Thôi gian to chuic 

- Thai gian t chirc ii phát dng: Ngày 15/4/2022 ti Trung tam Huân luyn 
và Thi dâu Th dçic Th thao ha Ni — du'ang Lê Dirc Th9, phuO'ng M DInh 2, qu.n 

Nam Tir Liêm. 

- Nhn bài dir thi: Tir ngày 15/5/2022 den ngày 15/7/2022 

- Ban To chirc gui các bài dr thi tham gia Cuc thi GiOi thiu sách trirc tuyên 
do B Van boa, Th thao và Du ljch to chac tru'ó'c ngày 20/7/2 022. 
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IV. QUY D!NH CHUNG 

- ThI sinh dng tuân thu và th?c hin các quy djnh trong The 1 cuc thi. 

Các bài dir thi vi phrn Th 1, không darn bào yCu cu v ni dung và k 

thut cüa Cuc thi së bj loai bó ma không cn thông báo tru'ó'c. 

- Video d,r thi phài do thI sinh dir thi to ra hoc gi bàn quyn hçp pháp. ThI 
sinh hoàn toàn chju trách nhiiii v bàn quyn và ni dung video tham gia Cuc thi. 

Nu bài dir thi duc trao giâi vi ph?m v bàn quyên, Ban To chtrc, Ban Giám khào 

së xem xét thu hi giài thuô'ng. 

- Video tham di,r Cuc thi phài là video chua tü'ng duçic däng tài len bt kI 

website, mng xã hi hoc tharn gia vào các cuc thi nào khác. 

- Ban To chác không chju trách nhirn cho các trumg hçp sau: 

+ Bài du thi bi that lac khi gin qua dung bu'u din hoc np qua thai gian 

quy djnh (tinh theo du buu din); 

+ Ngi.thi dir thi không cung cp hoc cung cp sai thông tin cá nhân dan den 

vic không lien lc duvc; 

+ Ngui dr thi không rn quyn truy cp cong khai, các dithng dn hông dn 

dn vic không th truy c.p và tâi xuông bài di' thi. 

- Ban T chCrc du'gc quyn sñ dçing các video dii' thi dt phiic vij cho milc dIch 

tuyên truyn, quãng bá cuOc  thi vâ các hoat dng khuyn doc, phát triên van hóa 

d9c, khuyn khIch h9c tp su& dô'i trCn phm vi toàn quc duth mçi hInh thüc nhm 
gop phn xây dçrng h giá trj van hóa và chun rnii'c con nguô'i Vit Nam. 

- Trong trurng hçp có sr không thng nht, can cu vào Th l cuc thi, quyêt 

djnh cüa Ban T chüc là quy& djnh cui cung. 

2/ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

		2022-04-18T10:58:09+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội<vanthu_sovhtt@hanoi.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




