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THỂ LỆ  

Cuộc thi “trắc nghiệm online về Sách  

và Văn hóa đọc trên mạng internet” năm 2022  

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Việt Nam trên địa bàn Ninh 

Bình năm 2022; Kế hoạch chi tiết số 15/KH-STTTT ngày 22 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022; Quyết định số 38/QĐ-STTTT ngày  

23/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ 

thư ký “Cuộc thi trắc nghiệm online về Sách và Văn hóa đọc trên mạng internet” 

năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi với những nội dung cụ thể 

như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Đối tượng 

Là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

2. Nội dung 

Tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của Sách đối với cuộc sống và văn hoá 

đọc Việt Nam; lịch sử Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 

23/4; công tác sưu tầm, quảng bá sách, phát triển văn hoá đọc và nội dung của một số 

ấn phẩm viết về danh nhân Ninh Bình... 

3. Hình thức tham gia dự thi 

Cuộc thi “trắc nghiệm online về Sách và Văn hóa đọc trên mạng internet” năm 

2022 được tổ chức trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ website 

http://ngaysach.ninhbinh.gov.vn/ 

4. Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi 

Cuộc thi bắt đầu được tổ chức từ ngày 30/3/2022 và kết thúc vào ngày 

15/4/2022.  

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI 

- Thí sinh tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại thông 

minh để tham gia Cuộc thi. 
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- Thí sinh dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ 

http://ngaysach.ninhbinh.gov.vn/ để tham gia Cuộc thi. 

Bước 1: Thí sinh dự thi nhập đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ và tên (ký 

tự có dấu), tên lớp học, trường học và tên huyện, thành phố; số điện thoại (nếu có), 

email (nếu có) hiển thị trên phần mềm cuộc thi. Sau đó nhấp chuột vào phần “Tiếp 

tục”. 

Bước 2: Tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận.  

Trong đó: Đối với học sinh từ lớp 4 trở lên đến THPT phải tham gia trả lời cả 

02 phần trắc nghiệm và tự luận. Đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 tham gia phần 

thi trắc nghiệm (không bắt buộc tham gia phần thi tự luận, nếu tham gia trả lời cả 

phần tự luận sẽ được BGK cộng điểm ưu tiên trong quá trình đánh giá, xếp giải 

thưởng). 

1. Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (bằng cách lựa chọn 01 phương án trả lời 

đúng nhất cho mỗi câu hỏi) ở phần “Trả lời câu hỏi”.  

2. Phần câu hỏi tự luận (Thí sinh có thể tham gia bằng một trong các hình 

thức như: đánh máy trên Word hoặc thể hiện bằng file âm thanh hoặc file video clip) 

2.1. Thi trên file Word (không quá 1000 từ)  

- Thí sinh nhập trực tiếp nội dung trả lời của mình tại phần trả lời hoặc nếu đã 

đánh máy sẵn trên file Word thí sinh có thể đính kèm file. Trong đó:  

+ Hình thức bài: ghi họ tên, lớp, trường, xã, phường, tên chủ đề bài viết... 

 + Định dạng Văn bản: Khổ A4 (lề trái 3, phải 2, đầu trang 2, chân trang 2); 

phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, mầu đen; không chèn hình ảnh minh họa.  

- Sau khi hoàn thiện các nội dung câu hỏi thí sinh nhấp chuột vào phần “Hoàn 

thành” để kết thúc bài dự thi. 

2.2. Thi bằng file âm thanh hoặc file video clip (thời gian của file dự thi 

không quá 7 phút) 

- Các thí sinh chuẩn bị nội dung và thông qua hình thức tự quay Video clip 

hoặc thu file âm thanh nội dung giới thiệu, thuyết trình của mình để tham gia dự thi. 

Trong đó:  

+ Người dự thi giới thiệu thông tin về bản thân như họ, tên, trường, lớp, 

huyện, thành phố...)  

+ Tên cuốn sách, tác giả và giới thiệu, thuyết trình nội dung dự thi của mình... 

- Sau khi hoàn thành các file âm thanh hoặc Video Clip, các thí sinh gửi file 

dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo đường link trên phần mềm dự thi. 
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3. Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 02 lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ 

chức sẽ lấy kết quả lần thi cuối cùng làm kết quả chính thức. 

4. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách 

quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, mạng viễn thông, tác động mất kết nối truy 

cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của thí sinh tham gia cuộc thi. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và 

tiền thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

2. Số lượng giải thưởng được Ban Tổ chức trao gồm: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 

03 giải ba và 09 giải khuyến khích cho 3 khối học sinh gồm: Tiểu học, THCS và 

THPT. 

 Cụ thể như sau: 

- 03 giải Nhất: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.500.000 đồng/giải  

- 03 giải Nhì: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.200.000 đồng/giải 

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận và tiền mặt 1.000.000 đồng/giải 

- 09 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận và tiền mặt 500.000 đồng/giải 

(Căn cứ tình hình cụ thể, Ban Tổ chức sẽ quyết định trao thêm các giải phụ 

cho thí sinh dự thi). 

IV. XÉT GIẢI THƯỞNG 

1. Tiêu chí xét giải thưởng (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống): 

- Tiêu chí 1: Tham gia trả lời đầy đủ 10/10 câu hỏi trắc nghiệm. 

- Tiêu chí 2: Có số lượng câu trả lời trắc nghiệm đúng nhiều nhất trong 10 câu 

hỏi và có thời gian hoàn thành bài thi trắc nghiệm nhanh nhất. 

- Tiêu chí 3: Bài tự luận được Ban Giám khảo Cuộc thi chấm đạt số điểm cao 

nhất (theo thang điểm 10). 

2. Xác định người đạt giải: 

- Sau khi kết thúc Cuôc thi, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ xác định thí sinh đạt giải. 

Kết quả thí sinh đạt giải Cuộc thi được Ban tổ chức công bố trên website của Ban Tổ 

chức Cuộc thi tại địa chỉ http://ngaysach.ninhbinh.gov.vn/ hoặc Ban tổ chức sẽ liên 

hệ với nhà trường (giáo viên chủ nhiệm) nơi thí sinh theo học hoặc qua số điện thoại, 

thư điện tử (Email) của thí sinh đã đăng ký tham gia thi để hướng dẫn các thủ tục 

nhận và trao giải thưởng. Trong trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với thí 

sinh đạt giải hoặc thí sinh đạt giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác 

minh các trường hợp khác thỏa mãn các tiêu chí đạt giải ngay phía sau để trao giải 

nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng. 
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- Tất cả các bài dự thi của thí sinh tham gia Cuộc thi đều được hệ thống ghi lại 

để làm cơ sở đối chiếu, xác minh trong trường hợp cần thiết.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thể lệ này phục vụ cho Cuộc thi “trắc nghiệm online về Sách và Văn hóa đọc 

trên mạng internet” năm 2022. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào Thể lệ này để tổ 

chức Cuộc thi. Các thí sinh tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong 

Thể lệ này. Đối với con của các thành viên BTC, BGK không được tham gia Cuộc 

thi này. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung thể lệ cho phù hợp với điều 

kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên địa chỉ Website 

http://ngaysach.ninhbinh.gov.vn/ 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “trắc nghiệm online về Sách và Văn hóa đọc trên 

mạng internet” năm 2022. Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong nhận được sự quan tâm 

phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các bậc phụ huynh và sự tham gia hưởng ứng nhiệt 

tình của các em học sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để Cuộc thi đạt kết quả thiết 

thực./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Văn hóa và Thể thao (p/h); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (p/h); 

- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT 

Trần Thị Thảo 
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