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Bắc Kạn, ngày 15 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”
BTC CÁC HOẠT ĐỘNG H ƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH
VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022
Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Bắc
Kạn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam
(21/4) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2022 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa
đọc Việt Nam (21/4) năm 2022;
Căn cứ Công văn số 775/BVHTTDL-TV ngày 10/3/2022 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm
2022 kèm theo Thể lệ Cuộc thi;
Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-SVHTTDL ngày 28/3/2022 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng
ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 và Ban Giám khảo
Cuộc thi Giới thiệu sách, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022;
Theo đề nghị của phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu
sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”.
Điều 2. Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc
Việt Nam (21/4) năm 2022 có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức Cuộc thi đạt kết quả,
đúng Kế hoạch đã đề ra.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chánh Văn
phòng Sở Giáo dục & Đào tạo, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền
thông, Giám đốc Thư viện tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Trưởng phòng
Quản lý Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các
đơn vị liên quan và các cá nhân tham gia Cuộc thi chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng VH&TT và Trung tâm
VHTT&TT các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, QLVH&GĐ.

TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL
Hoàng Thị Tho
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THỂ LỆ
Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022
với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-BTC ngày 15/4/2022
của Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc
Việt Nam (21/4) năm 2022)
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Cộng sản Việt Nam về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ
gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; nhằm góp phần
chấn hưng văn hóa đọc, đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê
đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ
người dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách
trực tuyến năm 2022 với chủ đề: “Sách và Khát vọng cống hiến” với Thể lệ
tham gia cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Cuộc thi dành cho người đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn
tỉnh Bắc Kạn từ 06 tuổi trở lên, chia làm 02 nhóm đối tượng:
+ Nhóm 1: Nhóm học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
+ Nhóm 2: Nhóm người trưởng thành gồm các thí sinh từ 18 tuổi trở lên
(bao gồm cả sinh viên, công chức, viên chức, người lao động... trừ đối tượng
học sinh trung học phổ thông đã tham gia ở nhóm 1)
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.
II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU THAM DỰ
1. Hình thức thi
- Thí sinh dự thi bằng hình thức xây dựng video giới thiệu sách.
- Thí sinh có thể gửi một hoặc nhiều bài dự thi.
- Thí sinh có thể dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể. Không giới
hạn số lượng người tham gia xây dựng video dự thi.
2. Nội dung thi: Mỗi video bài dự thi gồm 2 phần
- Giới thiệu sơ lược, ngắn gọn về thí sinh/nhóm thí sinh.
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- Giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách đã
truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích
cực cho xã hội của bản thân.
3. Yêu cầu về bài dự thi
Mỗi video bài dự thi phải đảm bảo các tiêu chí sau:
- Yêu cầu về nội dung:
+ Nội dung sắp xếp hợp lý, bố cục hoàn chỉnh, trong đó ưu tiên nội dung
chính là phần giới thiệu sách và khuyến khích bài dự thi có nội dung liên hệ thực
tế bản thân.
+ Sách được giới thiệu trong bài dự thi được xuất bản tại Việt Nam, không
vi phạm quy định của pháp luật về xuất bản; khuyến khích giới thiệu những
cuốn sách mới, mang tính thời sự, có đề tài sát với cuộc sống và thể hiện khát vọng
cống hiến cho xã hội.
+ Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (có thể thêm thuyết minh, phụ đề bằng
tiếng nước ngoài, ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính…).
+ Thí sinh dự thi phải là người trực tiếp thể hiện phần giới thiệu sách; hạn
chế nói ngọng, nói lắp.
+ Nội dung và hình ảnh của các video dự thi phải lành mạnh, trong sáng, phù
hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam, không đưa các thông tin sai
lệch, ảnh hưởng đến an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.
+ Các trường hợp sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện
theo quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan.
- Yêu cầu về kỹ thuật:
+ Đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh; khuyến khích sử dụng
các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh.
+ Thời lượng của video tối thiểu là 05 phút, tối đa là 10 phút. Dung lượng
tối đa là 2GB.
+ Có độ phân giải tối thiểu là 480p; khung hình tối thiểu 854x480 trở lên;
được lưu bằng định dạng máy tính thông thường có thể đọc, mở được, phù hợp
với việc đăng tải trên Youtube như: .mp4, .avi, .mpeg, .mov.
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III. QUY MÔ, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN
VIDEO DỰ THI
1. Quy mô tổ chức cuộc thi
Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 được tổ chức gồm 02 vòng:
Sơ khảo và Chung kết. Ban Tổ chức trao giải vòng sơ khảo tại tỉnh và lựa chọn
những video đạt giải cao tham dự vòng chung kết tại Hà Nội.
- Vòng sơ khảo: Cấp tỉnh.
- Vòng chung kết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Thời gian, địa chỉ nhận video dự thi và tổng kết cuộc thi
2.1. Vòng sơ khảo
- Thời gian nhận video dự thi: Từ ngày 15/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
- Địa chỉ tiếp nhận video dự thi: thí sinh gửi video dự thi bằng đĩa CDROM,
USB trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Thư viện tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7,
phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; đồng thời gửi file điện tử
qua địa chỉ Email: thuvienbackan@gmail.com.
(Lưu ý: Thí sinh gửi bài dự thi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ:
Bài Dự thi “Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022”. Ban Tổ chức
Cuộc thi tính thời gian theo dấu bưu điện và không chịu trách nhiệm về sự thất
lạc của bài thi).
- Cách thức tính điểm: Ban Giám khảo theo dõi video và chấm điểm trực
tiếp. Tổng điểm của mỗi video dự thi là điểm trung bình cộng số điểm của các
thành viên Ban Giám khảo.
- Tổng kết Cuộc thi: Ban Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi, thời
gian dự kiến vào tháng 7/2022 (thời gian cụ thể và địa điểm BTC sẽ thông báo sau).
2.2. Vòng chung kết
- Vòng sơ loại
+ Thời gian nhận bài: Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/7/2022.
+ Thời gian xét duyệt: Từ ngày 01/8 đến ngày 05/9/2022.
+ Thời gian bình chọn công khai: Từ ngày 06/9 đến ngày 20/9/2022.
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Các bài thi có điểm cao nhất của vòng sơ loại sẽ được chọn tham dự vào
vòng chung kết.
- Vòng chung kết
+ Tổ chức bình chọn công khai: Từ ngày 30/9 đến ngày 10/10/2022.
+ Ban Giám khảo chấm điểm các bài dự thi vòng chung kết.
+ Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp điểm bài dự thi từ điểm bình chọn của
cộng đồng và điểm chấm của Ban Giám khảo làm căn cứ để xếp giải thưởng.
- Cách thức tính điểm: tổng điểm bài dự thi được tính trên điểm bình chọn
của cộng đồng và điểm chấm của Ban Giám khảo.
- Cách thức bình chọn
+ Bước 1: Người dùng mạng video Youtube truy cập và nhấn Đăng ký
(Subcribe) Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” tại địa chỉ: bit.ly/sachvatritueviet để xác
nhận thông tin tài khoản.
+ Bước 2: Bình chọn bằng cách Xem, nhấn Yêu thích cho các video bài
dự thi được đăng tải công khai trong Chuyên mục “Cuộc thi Giới thiệu sách trực
tuyến năm 2022” trên Kênh Youtube “Sách và Trí tuệ Việt” (do Vụ Thư viện,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý) tại địa chỉ: bit.ly/gioithieusach2022.
+ Người dùng phải thực hiện đầy đủ 02 bước trên mới được tính điểm
bình chọn hợp lệ.
- Cách tính điểm bình chọn
Cách tính điểm bình chọn như sau:
+ 01 lượt Xem (View) = 02 điểm
+ 01 lượt Yêu thích (Like) = 01 điểm
Tổng điểm bình chọn của mỗi bài dự thi được tính bằng tổng điểm lượt
Xem (View) + lượt Yêu thích (Like). Lượt Yêu thích (Like) phải tương ứng với
lượt Xem (View). Trường hợp video bài dự thi có lượt Yêu thích cao hơn lượt
Xem, Ban Tổ chức sẽ tính lượt Yêu thích bằng số lượt Xem tối đa từ người đăng
ký của bài dự thi đó.
Các video dự thi phải đạt tối thiểu 500 lượt Xem (View) mới được tính xét giải.
- Lễ tổng kết và trao giải:
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+ Lễ tổng kết và trao giải, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại Hà Nội
và kết hợp phát sóng trực tuyến.
+ Kết quả Cuộc thi được công bố trên Kênh Youtube “Sách và Trí tuệ
Việt” và thông báo tới các thí sinh đạt giải.
IV. GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng vòng sơ khảo
1.1. Giải thưởng chính: Với mỗi nhóm đối tượng dự thi, Ban Tổ chức sẽ
trao 22 giải thưởng, cụ thể như sau:
- 02 giải Nhất, mỗi giải trị giá 800.000 đồng.
- 04 giải Nhì, mỗi giải trị giá 600.000 đồng.
- 06 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
1.2. Giải chuyên đề: Với mỗi nhóm đối tượng dự thi, Ban Tổ chức sẽ trao
02 giải thưởng, cụ thể như sau:
- 02 giải thí sinh có Bài dự thi nội dung giới thiệu sách hay nhất, mỗi giải
trị giá 300.000 đồng.
1.3. Giải Phụ: Với mỗi nhóm đối tượng thí sinh, Ban Tổ chức sẽ trao 02 giải
thưởng, cụ thể như sau:
- 02 Cá nhân có nhiều video tham gia nhất, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
* Hình thức khen thưởng: Ban Tổ chức Cuộc thi trao tặng Giấy chứng
nhận và giải thưởng bằng tiền mặt cho các thí sinh đạt giải theo cơ cấu.
2. Cơ cấu giải thưởng vòng chung kết
2.1. Giải thưởng chính: Với mỗi nhóm đối tượng dự thi, Ban Tổ chức sẽ
trao các giải thưởng, gồm:
- Giải Xuất sắc
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
- Giải Khuyến khích
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2.2. Giải chuyên đề: Với mỗi nhóm đối tượng dự thi, Ban Tổ chức sẽ trao
các giải thưởng, gồm:
- Bài dự thi nội dung giới thiệu sách hay nhất.
- Bài dự thi có phần trình bày hay nhất.
- Bài dự thi được dàn dựng hay nhất.
- Bài dự thi sử dụng hiệu ứng hay nhất.
- Bài dự thi được bình chọn nhiều nhất.
Khi tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức có thể xem xét quyết định điều chỉnh
cơ cấu giải thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế.
* Hình thức khen thưởng: Ban Tổ chức Cuộc thi trao tặng Giấy chứng
nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giải thưởng bằng tiền mặt cho các
thí sinh đạt giải theo cơ cấu. Ngoài ra, thí sinh có thể được tặng sách và các phần
quà khác (nếu có) tương ứng với giải thưởng đạt được.
V. QUY ĐỊNH CHUNG
- Thí sinh đồng ý tuân thủ và thực hiện các quy định trong Thể lệ cuộc thi.
Các bài dự thi vi phạm Thể lệ, không đảm bảo yêu cầu về nội dung và kỹ thuật
của Cuộc thi sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
- Video dự thi phải do thí sinh dự thi tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp.
Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung video tham gia
Cuộc thi. Nếu bài dự thi được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban Tổ chức, Ban
Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng.
- Video tham dự Cuộc thi phải là video chưa từng được đăng tải lên bất kì
website, mạng xã hội hoặc tham gia vào các cuộc thi nào khác.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm cho các trường hợp sau:
+ Bài dự thi bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp quá thời gian
quy định (tính theo dấu bưu điện);
+ Người dự thi không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin cá nhân dẫn
đến việc không liên lạc được;
+ Người dự thi không mở quyền truy cập công khai, các đường dẫn hỏng
dẫn đến việc không thể truy cập và tải xuống bài dự thi.
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- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các video dự thi để phục vụ cho mục
đích tuyên truyền, quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc, phát triển
văn hóa đọc, khuyến khích học tập suốt đời trên phạm vi toàn quốc dưới mọi
hình thức nhằm góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người
Việt Nam.
- Trong trường hợp có sự không thống nhất, căn cứ vào Thể lệ cuộc thi,
quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng./.

