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THỂ LỆ CUỘC THI 

BOOK REVIEW  

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách cho Người học, Cán bộ, 

Viên chức, Người lao động tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Tạo điều kiện cho Người học, Cán bộ, Viên chức, Người lao động chia sẻ kinh 

nghiệm, tinh thần, phương pháp học và đọc sách hiệu quả đồng thời giới thiệu 

các sách hay nên đọc, từ đó xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, một nét 

đẹp trong đời sống tinh thần xã hội, nâng cao hiểu biết và trình độ dân trí. 

- Tạo môi trường, sân chơi phát triển phong phú suy nghĩ riêng của bản thân, rèn 

luyện khả năng diễn đạt, trình bày quan điểm trước công chúng; 

- Tạo điểm nhấn trong hoạt động của Thư viện, UEL Space và Câu lạc bộ Sách và 

Hành động UEL. 

II. NỘI DUNG 

1.  Đối tượng: Toàn bộ Người học có quan tâm đến sách và chia sẻ các kiến thức, 

trải nghiệm thông qua hoạt động đọc sách.  

2.  Hình thức tổ chức:  

- Chia sẻ, bình phẩm sách hay nên đọc (Review sách) 

- Người tham gia gửi bài bình phẩm về cho Ban Tổ chức, bài đánh giá sẽ được 

chọn lọc, biên tập và đăng tải trên trang fanpage chính thức của Thư viện, CLB 

Sách và Hành động UEL. Đầu mỗi số, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 03 bài đánh giá 

xuất sắc nhất để trao giải gồm các hình thức khác nhau: 

+ 01 video;  

+ 01 bài viết cảm nhận;  

+ 01 bài tham gia được yêu thích nhất (bài tham dự nhận được nhiều điểm 

bình chọn nhất từ fanpage): tùy theo hình thức mà BTC sẽ quyết định trao 

phần thưởng. 

- Tổ chức đánh giá trực tiếp ít nhất 01 lần/tháng vào ngày thứ Sáu tuần thứ 2 hàng 

tháng 

3. Hình thức dự thi: thiết kế video hoặc viết bài cảm nhận. 

a. Yêu cầu:  
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- Video:  

+ Thể hiện rõ và chi tiết nội dung bình phẩm sách trong video; 

+ Video bắt mắt, đúng thuần phong mỹ tục, thu hút được người xem; 

+ Độ dài video tối thiểu 04 phút và tối đa 10 phút.  

- Bài viết cảm nhận: 

+ Thể hiện rõ ràng, đúng chủ đề, nội dung của cuốn sách; 

+ Độ dài bài viết tối thiểu 200 từ, tối đa 1000 từ; 

+ Ảnh chụp/tự thiết kế bìa sách (đối với hình ảnh lấy từ Internet cần được 

trích nguồn). 

- Mỗi người tham gia có thể gửi nhiều bài cảm nhận cho nhiều quyển sách khác 

nhau; 

- Bài dự thi là tác phẩm sáng tạo của cá nhân chưa được gửi đăng hoặc dự thi ở bất 

kỳ cuộc thi khác. Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, 

ảnh,… của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ và đúng 

theo qui chuẩn (APA, Chicago,…); 

- Các hình ảnh, câu nói, đoạn trích minh họa cho bài viết phải tuân theo Luật Sở 

hữu trí tuệ; 

- Bài cảm nhận gửi về BTC phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không 

có bất cứ ký hiệu riêng nào khác trên bài dự thi; 

- Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi vào mục đích quảng bá cho 

cuộc thi và các hoạt động khác của trường trong và sau quá trình diễn ra cuộc thi 

mà không phải xin phép và trả lệ phí. 

b. Cách tham gia và tính điểm bình chọn:  

- Phương thức tham gia: 

+ Bước 1: Người học thích và theo dõi trang fanpage của Thư viện UEL và 

CLB Sách và Hành động UEL; 

+ Bước 2: Bình luận và gắn thẻ 02 người bạn vào bài đăng phát động chương 

trình trên fanpage Thư viện UEL và CLB Sách và Hành động UEL; 

+ Bước 3: Điền form đăng ký tham gia chương trình và gửi bài dự thi về 

CLB Sách và Hành động UEL theo link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRldyC9uePan9UZOZT9S-

zfh2YykPWWuJER_vGz1BSycVqQ/viewform 

- Cách tính điểm: 

+ Tất cả bài dự thi nhận được từ người tham gia sẽ được BTC chương trình 

đăng lên fanpage của Thư viện, CLB Sách và Hành động UEL 

+ 60% số điểm từ Thư viện và CLB;  

+ 40% số điểm từ lượt bình chọn bài đăng trên trang fanpage; 

➢ 01 react (cảm xúc) trừ phẫn nộ = 01 điểm; 

➢ 01 comment (bình luận) = 02 điểm; 

➢ 01 share (chia sẻ) = 03 điểm; 

➢ Comment phải theo cú pháp “Book review - Phát triển Văn hóa 

đọc” mới được tính là comment hợp lệ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRldyC9uePan9UZOZT9S-zfh2YykPWWuJER_vGz1BSycVqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRldyC9uePan9UZOZT9S-zfh2YykPWWuJER_vGz1BSycVqQ/viewform
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➢ Bài viết share về hợp lệ phải ở chế độ công khai kèm hastag: 

#BRPTVHD #SVHDUEL #ThuvienUEL #UELSpace. 

+ Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn 01 lần, tất cả các hình thức gian 

lận nếu phát hiện sẽ bị hủy bỏ kết quả của bài dự thi đó.  

c. Thời gian bình chọn:  

Diễn ra 01 tuần trước buổi chia sẻ cùng khán giả, bắt đầu bình chọn vào 21h00 thứ 5 

của tuần thứ nhất hàng tháng và kết thúc bình chọn vào 21h00 thứ 5 của tuần thứ hai. 

4. Nội dung chia sẻ:  

- Sách được chia sẻ giới thiệu là những sách đã được cấp phép xuất bản lưu hành, 

mang nội dung giáo dục, đề cao tinh thần đam mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, 

phấn đấu, sự cố gắng, nỗ lực, sách hay về cuộc sống, sách bán chạy được nhiều 

người quan tâm,…  

- Mỗi buổi chia sẻ bao gồm các chủ đề về sách đến từ BTC và chia sẻ từ 03 người 

nhận được điểm từ BTC và lượt bình chọn cao nhất. 

5. Quyền lợi đối với người tham gia: 

- Mỗi cá nhân là sinh viên của Trường ĐH Kinh tế - Luật đăng ký tham gia và đạt 

giải mỗi kỳ chương trình sẽ được cộng 02 điểm rèn luyện vào học kỳ diễn ra 

chương trình; 

- Đối với cá nhân được giải mỗi kỳ diễn ra chương trình sẽ được tham gia chia sẻ 

trực tiếp đến các bạn đọc và nhận phần quà từ BTC tương ứng với hình thức nộp 

bài cảm nhận: 

+ Bài cảm nhận video: 01 quyển sách, 01 bookmark, 01 cây bút và 01 móc 

khóa hoặc 01 món quà lưu niệm; 

+ Bài cảm nhận chữ: 01 quyển sách và 01 bookmark hoặc 01 món quà lưu 

niệm; 

- Đối với cá nhân đăng ký tham gia 03 chương trình liên tục sẽ nhận được 01 phần 

quà lưu niệm từ BTC và 01 giấy chứng nhận danh hiệu “Bạn đọc tích cực” có 

xác nhận của trường ĐH Kinh tế - Luật; 

- Đối với cá nhân đăng ký tham gia 05 chương trình liên tục sẽ nhận được 01 phần 

quà lưu niệm từ BTC và 01 giấy chứng nhận danh hiệu “Bạn đọc thân thiết” có 

xác nhận của trường ĐH Kinh tế - Luật; 

- Đối với cá nhân đăng ký tham gia 10 chương trình liên tục sẽ nhận được 01 phần 

quà lưu niệm từ BTC và 01 giấy chứng nhận danh hiệu “Bạn đọc tri kỷ” có xác 

nhận của trường ĐH Kinh tế - Luật; 

- Đối với cá nhân là Người học tham gia chương trình, được ghi nhận đã đọc ít 

nhất 20 quyển sách sẽ nhận được giấy chứng nhận “Đọc [số lượng quyển sách] 

trong 4 năm ” có xác nhận của Trường ĐH Kinh tế - Luật;  

- Đối với cá nhân là Cán bộ, công chức - viên chức, Người lao động tham gia 

chương trình, được ghi nhận đã đọc ít nhất 20 quyển sách sẽ nhận được giấy 
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chứng nhận “Đọc [số lượng quyển sách]” có xác nhận của Trường ĐH Kinh tế - 

Luật;  

- Đối với khán giả (trừ người chia sẻ) tham gia góp ý, chia sẻ, đặt câu hỏi cho buổi 

chia sẻ sẽ nhận được phần quà lưu niệm từ BTC.  

- Đặc biệt, đối với những kỳ chương trình có diễn giả: sinh viên tham dự được 

cộng điểm rèn luyện vào mục “Tham gia các chương trình tập huấn, huấn luyện 

của các CLB, Đội nhóm” cho học kỳ tổ chức chương trình. 

* Quà lưu niệm có thể là khẩu trang/bookmark/dụng cụ học tập/quạt cầm tay/cây 

xanh,…  

 

BAN TỔ CHỨC 


