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THỂ LỆ
Cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” năm 2020
_________________________________________________________

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 4025/CTPH-BVHTTDLHNMVN ngày 7/10/2019 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người
mù Việt Nam về phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người
khiếm thị và hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Người mù Việt
Nam phối hợp với Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc
thi: “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” năm 2020.
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CUỘC THI

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi, là trường học đầu tiên để hình
thành nên những con người có hiểu biết, có nhân cách, có sức khỏe để bước vào
cuộc sống. Trong quá trình hình thành ấy, sách, báo là một phương tiện không thể
thiếu, góp phần quan trọng trong việc giáo dục và hình thành con người phát triển
toàn diện. Sách vừa là người thầy, vừa là người bạn giúp các gia đình phát triển
nhân cách, trí tuệ và tài năng, hình thành lối sống lành mạnh và kỹ năng học tập
suốt đời cho con em mình.
Cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” năm 2020 được tổ
chức nhằm tạo nên một sân chơi, một diễn đàn cho người khiếm thị và gia đình
người khiếm thị trao đổi những kinh nghiệm về khuyến đọc, nghe sách nói để
tăng cường thêm cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức, phát triển trí tuệ, tâm hồn,
kỹ năng,…làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông qua cuộc thi, khẳng định
những giá trị tốt đẹp mà sách mang lại cho sự phát triển của con người, tạo nên
sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Việt Nam qua những giờ phút ông
bà, cha mẹ đọc, kể chuyện con nghe, cả gia đình quây quần bên sách…
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi được tổ chức dành cho: Người khiếm thị, các gia đình có người khiếm
thị; Hội viên Hội Người mù Việt Nam ở các cấp hội Người mù trong cả nước.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi
Các cá nhân, gia đình tham dự cuộc thi bằng hình thức trả lời các câu hỏi
và gửi ảnh gia đình đọc sách, cụ thể như sau:
Phần 1. Trả lời câu hỏi
Câu 1. Anh (chị) cho biết những suy nghĩ của mình về vai trò của việc
đọc sách hoặc nghe sách nói đối với các gia đình nói chung và gia đình của
người khiếm thị nói riêng?

2

Câu 2. Vừa qua, kênh “Cùng bạn đọc sách” được thiết lập nhằm “Truyền
cảm hứng, Kết nối và Lan tỏa tri thức” cho mọi người, đặc biệt là cho người
khiếm thị. Anh (chị) hãy chia sẻ về cách thức anh (chị) biết đến và sử dụng
Kênh? Anh (chị) tâm đắc nhất với chuyên mục nào? Clip giới thiệu sách và đọc
sách nào anh (chị) ấn tượng/thích nhất? Tại sao?
Câu 3. Anh (chị) có đề xuất gì để kênh “Cùng bạn đọc sách” hỗ trợ và
giúp cho người khiếm thị và gia đình họ trong việc tiếp cận thông tin, tri thức và
đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời tốt hơn?
Phần 2. Ảnh dự thi
Mỗi cá nhân, gia đình dự thi gửi tối thiểu một bức ảnh chụp: gia đình cùng
đọc sách, thành viên trong gia đình đọc sách cho nhau nghe, cùng nhau nghe sách
nói, ông bà, cha mẹ tặng sách cho con cháu… theo một trong các các chủ đề sau:
Chủ đề 1: Sách - Khởi nguồn yêu thương.
Chủ đề 2: Sách và phát triển trí tuệ.
Chủ đề 3: Sách - Chắp cánh ước mơ.
2. Hình thức và yêu cầu bài tham dự cuộc thi
Mỗi bài dự thi phải đảm bảo các tiêu chí sau:
- Trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra trong nội dung thi. Bài dự thi có
thể một trong các hình thức sau viết tay hoặc đánh máy hoặc bằng chữ nổi (độ
dài tối thiểu 1.000 chữ, tối đa 2.000 chữ); ghi âm, quay clip (độ dài tối thiểu là 5
phút, tối đa 10 phút) trong đó có đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm.
- Có ít nhất 01 bức ảnh gắn với một trong những chủ đề đã nêu trên. Kích
thước ảnh: 30 x 20 cm, ảnh màu hoặc đen trắng, có thể sử dụng kỹ thuật xử lý
ảnh nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của ảnh. Ảnh tham dự cuộc thi phải
thuộc bản quyền của người dự thi và theo quy định của Thể lệ Cuộc thi.
3. Sử dụng bài dự thi
a) Cuộc thi “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” không nhằm mục
đích thương mại.
b) Các bài gửi dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn
quyền sử dụng các bài dự thi, các bài dự thi đạt giải và chọn trưng bày triển lãm
để phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên phạm vi toàn quốc, dưới
mọi hình thức và trong các dịp tuyên truyền khác.
c) Trách nhiệm của người tham dự Cuộc thi
Tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian
- Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 05 đến ngày 20 tháng 6 năm 2020.
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Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp bài dự thi bị thất
lạc khi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp quá thời gian quy định.
2. Địa chỉ nhận bài dự thi.
Bài dự thi có thể gửi qua một trong 3 địa chỉ sau:
a) Trung ương Hội Người mù Việt Nam, số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà
Nội.
* Liên hệ: Chị Phùng Thị Ngọc Khanh - Phó Trưởng ban Tuyên Văn giáo
- Điện thoại cơ quan: 0243.733 36 97
- Di động: 0906 22 72 74
b) Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
* Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Khánh Ly
- Điện thoại cơ quan: (0243) 943 82 31- máy lẻ 183.
- Di động: 0943 13 26 82
c) Email: giadinhdocsach2020@gmail.com
* Lưu ý:
- Bài dự thi chỉ cần gửi về một trong 3 địa chỉ trên.
- Bài dự thi khi gửi qua đường bưu điện nên gửi bằng thư đảm bảo.
3. Kết quả Cuộc thi được thông báo tới các cấp hội Người mù và đăng trên
trang thông tin điện tử của Hội Người mù và của Vụ Thư viện.
4. Tổng kết, trao giải: dự kiến tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2020. (Thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo
sau)
V. GIẢI THƯỞNG
1. Giải chính thức
- 01 giải nhất.
- 02 giải nhì.
- 05 giải ba.
- 10 giải khuyến khích.
2. Giải phụ
- Ý tưởng đề xuất với kênh “Cùng bạn đọc sách” hỗ trợ người khiếm thị
tiếp cận thông tin và tri thức sáng tạo, hợp lý và hiệu quả nhất.
- Ảnh dự thi đẹp nhất.
3. Hình thức khen thưởng
Ban Tổ chức Cuộc thi trao tặng Giấy chứng nhận và Phần thưởng tương
ứng với các giải thưởng cho các cá nhân và gia đình đạt giải tại Trụ sở Trung

4

ương Hội Người mù Việt Nam (Trường hợp ở xa, Ban Tổ chức sẽ gửi Giấy
chứng nhận và Phần thưởng theo đường bưu điện).
Những bài thi xuất sắc nhất có thể được tuyển chọn và in thành sách hoặc
đưa vào kênh “Cùng bạn đọc sách”; được đăng trên Chuyên trang thư viện của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Đời mới hoặc Cổng thông tin điện tử
Hội Người mù Việt Nam.
Ban Tổ chức Cuộc thi

MÃ BÀI DỰ THI
(do Ban Tổ chức ghi)

THÔNG TIN DỰ THI
CUỘC THI “GIA ĐÌNH ĐỌC SÁCH - GẮN KẾT YÊU THƯƠNG”
Thông tin của thí sinh dự thi
Họ và tên:....................................................................................................................................................................................................
Ngày sinh: .................................................................................................................................................................................................
Quận/ huyện: ............................................................... Tỉnh/ thành phố: .....................................................................
Số điện thoại cá nhân (nếu có): .......................................................................................................................................
Email (nếu có): ..................................................................................................................................................................................

