
ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TW 

BCH ĐOÀN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

*** 

Số: 12-KH/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Đọc sách để thay đổi” 

cho đoàn viên thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 

của Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch số 09-KH/ĐTN 

ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Đoàn Bộ về Tháng Thanh niên năm 2023; 

Nhằm hình thành văn hóa đọc sách cho thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Bộ triển khai Kế hoạch tổ chức 

cuộc thi “Đọc sách để thay đổi” cho đoàn viên thanh niên Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Nhằm phát huy giá trị của sách, khơi dậy niềm đam mê và hình thành thói 

quen, kỹ năng đọc sách cho thanh niên Bộ, góp phần nâng cao dân trí, khả năng 

sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn 

nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra giá trị mới, kết nối để đưa nhiều 

cuốn sách hay đến với đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của Bộ, đồng thời xây dựng văn hóa làm việc đáp ứng yêu cầu 

phát triển trong giai đoạn mới. 

2. Tạo sức lan tỏa văn hóa đọc và phát huy tinh thần xung kích của đoàn 

viên, thanh niên Bộ trong phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy hình 

thành xã hội học tập; xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả 

năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của hội viên, thanh niên.  

3. Thông qua Cuộc thi nhằm giới thiệu các cuốn sách hay, bổ ích về nông 

nghiệp, thái độ sống và văn hóa làm việc cho thanh niên, khởi nghiệp, lập nghiệp. 

4. Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo mọi đối tượng tham 

gia; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; các sản phẩm dự thi đạt hiệu quả tuyên 

truyền cao, không trái thuần phong, mỹ tục và văn hóa truyền thống. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN 

1. Đối tượng 

- Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các 

đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Là đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ. 

- Tác giả của sản phẩm dự thi có thể là một cá nhân hoặc một nhóm tác giả. 
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2. Thông điệp cuộc thi: “ĐỌC SÁCH ĐỂ THAY ĐỔI” 

3. Phạm vi: Thí sinh cùng tham gia đọc 03 cuốn sách với nội dung về        

nông nghiệp, thái độ sống và văn hóa làm việc cho thanh niên, cụ thể: 

- Cuốn sách: Sống như những cái cây, tác giả Liz Marvin, Nhà Xuất bản Kim Đồng. 

- Cuốn sách "Nghĩ ngược lại và làm khác đi" (tiếng Anh: "It's Not How Good You 

Are, It's How Good You Want to Be") của tác giả Paul Arden, Nhà Xuất bản Dân Trí. 

- Cuốn sách "Chọn nghề bạn yêu, yêu nghề bạn chọn" của tác giả Rando Kim, 

Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội.  

4. Yêu cầu 

4.1. Nội dung bài dự thi: Khuyến khích các bài dự thi trình bày các nội dung 

- Chia sẻ tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với độc giả, đặc biệt là đối với 

thế hệ trẻ hiện nay. 

- Chia sẻ cảm nhận về ý nghĩa của 01 cuốn sách hoặc cả 03 cuốn sách trên. 

- Liên hệ thực tiễn của bản thân sau khi đọc những cuốn sách. 

4.2. Sản phẩm tham dự cuộc thi: Là các tác phẩm, sản phẩm do các đối 

tượng tham dự cuộc thi trực tiếp sáng tác, sản xuất, dàn dựng theo đúng Thể lệ 

Cuộc thi (Bài viết cảm nhận, video). 

5. Hình thức tổ chức: Gồm 02 giai đoạn 

- Giai đoạn 01: Thi trực tuyến qua fanpage Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Giai đoạn 02: Thi hùng biện, thuyết trình. 

6. Thời gian 

6.1. Thi trực tuyến 

- Từ ngày 03/3-08/3/2023: Đăng ký thông tin đọc sách qua Website của Bộ: 

https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx. 

- Từ ngày 08/3-20/3/2023: Nhận bài dự thi và đăng tải trên fanpage “Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, Chuyên trang của 

Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Website của Bộ: 

https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx. 

- 20/3-22/3/2023: Căn cứ kết quả bình chọn qua fanpage, điểm do BGK 

chấm và cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm để trao giải. 

- Ngày 24/3/3023: Các tác phẩm đạt giải trình bày cảm nhận và trao giải. 

6.2. Thi hùng biện, thuyết trình 

- Từ ngày 25/3-15/4/2023: Các tác giả/nhóm tác giả đạt giải đọc 01 cuốn 

sách (do BTC lựa chọn) và chuẩn bị các nội dung để hùng biện, thuyết trình. 

- Dự kiến tuần 15/4-21/4: Tổ chức thi hùng biện, thuyết trình và trao giải. 

III. THỂ LỆ CUỘC THI (Có Thể lệ chi tiết kèm theo). 

https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx
https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Bộ 

- Giao Văn phòng Đoàn Bộ là bộ phận thường trực của Cuộc thi. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Cuộc thi. 

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tiểu ban hỗ trợ Cuộc thi. 

- Đôn đốc các đơn vị tham dự, gửi sản phẩm dự thi đúng thời gian, số lượng 

theo quy định. 

- Xây dựng một số ấn phẩm tuyên truyền, đăng tải các sản phẩm dự thi đảm bảo 

tiêu chuẩn lên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, Website cơ quan, đơn vị. 

- Tổng hợp sản phẩm dự thi, tham mưu phương án tổng kết, trao giải Cuộc thi. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi tới 100% các đoàn viên thanh niên, 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình tích cực 

hưởng ứng tham gia cuộc thi. 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi thông qua hệ thống truyền 

thông, mạng xã hội, website của cơ quan, đơn vị nhằm thu hút đông đảo đoàn viên 

thanh niên tham gia. 

Các sản phẩm tham dự Cuộc thi gửi về Văn phòng Đoàn Bộ, P108-A10,       

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội,        

(ĐT: 024.38434674, email: cuocthi.vanhoadoc.bnn@gmail.com). Chi tiết xin 

liên hệ với đồng chí Đinh Hải Đăng - Phó Bí thư Đoàn Bộ, DĐ: 0968 441 529). 

Ban Thường vụ Đoàn Bộ đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động, tích 

cực triển khai Cuộc thi đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận: 
- BT Lê Minh Hoan (để b/c); 

- TT Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- Đảng ủy Bộ (để b/c); 

- Đoàn Khối các cơ quan TW (để b/c); 

- BCH Đoàn Bộ; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (để t/h); 

- Lưu VPĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN BỘ 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

Tạ Hồng Sơn 

 

 

 

 

 

 

mailto:cuocthi.vanhoadoc.bnn@gmail.com
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ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TW 

BCH ĐOÀN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

THỂ LỆ 
Tổ chức cuộc thi “Đọc sách để thay đổi” 

cho đoàn viên thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Kèm theo Kế hoạch số 12-KH/ĐTN ngày 02/3/2023 

của Ban Thường vụ Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
--------------- 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các 

đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Là đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ. 

- Tác giả của sản phẩm dự thi có thể là một tác giả hoặc một nhóm tác giả. 

II. THÔNG ĐIỆP CUỘC THI: “ĐỌC SÁCH ĐỂ THAY ĐỔI” 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC THAM GIA VÀ YÊU CẦU 

1. Phạm vi: Thí sinh cùng tham gia đọc 03 cuốn sách với nội dung về nông 

nghiệp, thái độ sống và văn hóa làm việc cho thanh niên, cụ thể: 

- Cuốn sách: Sống như những cái cây, tác giả Liz Marvin, Nhà Xuất bản Kim Đồng. 

- Cuốn sách "Nghĩ ngược lại và làm khác đi" (tiếng Anh: "It's Not How Good You 

Are, It's How Good You Want to Be") của tác giả Paul Arden, Nhà Xuất bản Dân Trí. 

- Cuốn sách "Chọn nghề bạn yêu, yêu nghề bạn chọn" của tác giả Rando Kim, 

Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội.  

2. Yêu cầu 

2.1. Nội dung bài dự thi: Khuyến khích bài trình bày các nội dung 

- Chia sẻ tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với độc giả, đặc biệt là đối với 

thế hệ trẻ hiện nay; 

- Chia sẻ cảm nhận về ý nghĩa của 01 cuốn sách hoặc cả 03 cuốn sách trên. 

- Liên hệ thực tiễn của bản thân sau khi đọc những cuốn sách. 

2.2. Sản phẩm tham dự cuộc thi 

- Là các tác phẩm, sản phẩm do các đối tượng tham dự cuộc thi trực tiếp sáng 

tác, sản xuất, dàn dựng theo đúng Thể lệ Cuộc thi (Bài viết cảm nhận, video). 

- Trong trường hợp sử dụng kèm hình ảnh, âm nhạc hoặc ca khúc của người 

khác thì nhóm dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả. 

- Không sử dụng hình ảnh phản cảm, hình ảnh bạo lực, vi phạm quy định của 

pháp luật trong các video, clip dự thi; sản phẩm dự thi sẽ được thẩm định nội dung. 
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- Trong sản phẩm dự thi không được xuất hiện hình ảnh hoặc thương hiệu 

mang tính quảng bá thương mại. 

- Các sản phẩm được quay, chụp bằng máy quay, máy ảnh hoặc điện thoại 

thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với 

chủ đề Cuộc thi. 

- Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm không vi phạm bản quyền và chưa từng 

được sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Ban Tổ chức không chịu 

trách nhiệm cũng như không can thiệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về 

sản phẩm dự thi từ các thí sinh. 

Yêu cầu kỹ thuật đối với từng hình thức dự thi: 

Bài 

viết 

- Thể loại: Bài viết… 

- Độ dài: Không quá 2.000 từ trong mỗi sản phẩm. 

- Có thể viết tay hoặc đánh máy, khi chuyển Ban tổ chức được lưu dưới 

dạng tập tin phổ biến: DOCX, PDF… 

Video, 

clip 

ngắn 

- Độ dài tối đa 03 phút/sản phẩm. 

- Độ phân giải tối thiểu là 720 Pixel. 

- Sản phẩm có thể quay từ máy quay phim, điện thoại thông 

minh…hoặc là sản phẩm đồ họa KTS (3D animation, stop motion, v..v). 

- Video, clip dự thi cần có lời bình, chủ đề, phụ đề. 

- Sản phẩm dư thi là tác phẩm đã hoàn chỉnh, định dạng file video phổ 

biến: AVI, FLV, WMV, MP4 và MOV. 

3. Hình thức tổ chức: Gồm 02 giai đoạn 

- Giai đoạn 01: Thi trực tuyến qua fanpage Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Giai đoạn 02: Thi hùng biện, thuyết trình. 

4. Cách thức tham gia Cuộc thi 

4.1. Thi trực tuyến 

* Hình thức:  

- Bình chọn qua fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn” (Được tính 40% tổng số điểm). 

- Điểm chấm của Ban Giám khảo (Được tính 60% tổng số điểm). 

* Cách thức dự thi 

- Các thí sinh/nhóm thí sinh xây dựng các sản phẩm dự thi theo đúng các quy 

định của Cuộc thi. 

- Bản mềm các sản phẩm dự thi được gửi về Ban Tổ chức qua địa chỉ email 

chính thức của Cuộc thi theo đúng thời gian quy định. 

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các sản phẩm dự thi đúng quy định và đăng tải 
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lên fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 

- Bình chọn cho các sản phẩm dự thi. 

- Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi. 

- Ban Tổ chức tổng hợp, thông báo kết quả của vòng thi trực tuyến, lựa chọn các 

tác phẩm hay nhất để trao giải và thi giai đoạn 02 (05 bài chất lượng và hay nhất). 

* Cách thức bình chọn thi trực tuyến 

Các bước để bình chọn cho sản phẩm dự thi: 

Bước 1: Sử dụng facebook cá nhân like và ấn theo dõi fanpage “Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” 

Bước 2: Like và share sản phẩm dự thi được đăng tải lên fanpage. 

Điểm bình chọn:  

+ 01 like: 01 điểm;  

+ 01 share: 02 điểm. 

 Lưu ý:  

- Sản phẩm phẩm dự thi hợp lệ là bao gồm các bước trên và thông tin cá nhân 

của người dự thi quy định. 

- Ban Tổ chức chỉ tính điểm bình chọn (like và share) với các sản phẩm dự 

thi được đăng trên fanpage “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn”. 

- Mọi tài khoản facebook chỉ được bình chọn, chia sẻ 1 lần (chỉ tính lượt chia 

sẻ công khai trong các bài đăng). Nếu bình chọn, chia sẻ nhiều lần thì Ban Tổ 

chức chỉ tính điểm một lần đối với tài khoản facebook đó. 

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ sử dụng phần mềm phát 

hiện like và share ảo, nếu sản phẩm dự thi nào bị phát hiện hành vi gian lận trong 

việc tăng lượt like, share sẽ bị Ban Tổ chức xóa khỏi album dự thi. 

4.2. Vòng thi hùng biện, thuyết trình 

* Cách thức thi: Thi đấu vòng tròn, với 2 phần thi chính là hùng biện và 

vượt qua thử thách 

- Phần hùng biện: Các thí sinh tự chọn 01 cuốn sách để thuyết trình  

+ Thời gian: Tối đa không quá 15 phút. 

+ Yêu cầu: Thiết kế Powerpoint để trình bày. 

+ Phần vượt qua thử thách: Có 02 thử thách các đội cần vượt qua là: từ Ban 

giám khảo (chiếm 40% tổng số điểm), từ bình chọn Khán giả tham gia (chiếm 

40% tổng số điểm). 

- Kết thúc vòng thi, Ban tổ chức sẽ tổng kết số điểm và công bố kết quả, trao giải. 
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5. Quy định về quyền và trách nhiệm 

5.1. Đối với người dự thi 

- Những sản phẩm dự thi vi phạm thể lệ sẽ không được tính kết quả. 

- Những lượt thích, bình luận, chia sẻ không tuân thủ theo quy định của Ban 

Tổ chức sẽ không được tính điểm cho sản phẩm dự thi. 

- Sản phẩm dự thi phải thuộc về quyền sở hữu của người tham gia (Ban Tổ 

chức sẽ không công nhận những hình ảnh được sao chép từ internet hay từ những 

cá nhân khác). 

- Các thí sinh bắt buộc phải cung cấp các thông tin sau khi gửi sản phẩm dự 

thi: Họ và tên, nghề nghiệp, đơn vị đoàn trực thuộc, đơn vị công tác, địa chỉ, số 

điện thoại; đường link facebook cá nhân; file đính kèm hoặc đường dẫn download 

sản phẩm dự thi. 

- Các thí sinh ngoài Hà Nội nếu lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sẽ tự túc về 

chi phí đi lại và ăn ở. 

- Các thí sinh khi đăng ký tham gia được xem như cam kết tuân thủ thể lệ 

cuộc thi. Ban tổ chức có quyền từ thí sinh tham gia; và thay đổi thể lệ cuộc thi để 

phù hợp với tình hình thực tế của cuộc thi. Mọi quyết định của Ban tổ chức là kết 

quả cuối cùng. 

5.2. Đối với Ban Tổ chức 

- Ban Tổ chức có toàn quyền gỡ bỏ các sản phẩm dự thi chứa nội dung nhạy 

cảm hoặc làm ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục và văn hóa Việt Nam. 

- Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến máy chủ làm thất thoát dữ liệu 

của người tham gia, Ban Tổ chức có quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ 

chương trình và thông báo với người tham gia trong thời gian sớm nhất. 

- Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của thí sinh cũng như 

sản phẩm dự thi vào mục đích tuyên truyền mà không phải trả bất kì khoản phí 

nào liên quan tới bản quyền tác giả. 

- Ban tổ chức có toàn quyền loại thí sinh khỏi cuộc thi mà không cần thông 

báo trước nếu phát hiện thí sinh đó có hành động gây ảnh hưởng đến kết quả trung 

thực cuối cùng của Cuộc thi. 

Ban tổ chức sẽ đăng các thông tin lên fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngay cùng sản phẩm dự thi của thí sinh: Họ 

và tên, đơn vị, chú thích nội dung sản phẩm dự thi của thí sinh. Các thông tin cá 

nhân còn lại sẽ được bảo mật và chỉ dùng để liên lạc trong trường hợp thí sinh đạt 

giải. Ban Tổ chức cam kết không tiết lộ các thông tin này cho bên thứ ba trừ khi 

được sự cho phép của thí sinh. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Cuộc thi trực tuyến 

* Giải cá nhân 
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- Giải “Khát vọng lớn” (01 Giải Nhất): Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn 

Bộ; sách do Bộ trưởng ký tặng và tiền thưởng từ Ban Tổ chức cuộc thi trị giá 

2.000.000 đồng. 

- Giải “Sức trẻ thanh niên” (01 Giải Nhì): Giấy khen của Ban Chấp hành 

Đoàn Bộ; sách do Bộ trưởng ký tặng và tiền thưởng từ Ban Tổ chức cuộc thi với 

trị giá 1.500.000 đồng. 

- Giải “Có Kế hoạch và Lộ trình tốt”, “Dám nghĩ lớn”, “Có Khả năng kết nối” 

(03 giải Ba): Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Bộ; sách do Bộ trưởng ký tặng 

và tiền thưởng từ Ban Tổ chức cuộc thi với trị giá 1.000.000 đồng. 

* Giải phong trào toàn đoàn (dành cho đơn vị nhiều cá nhân đăng ký 

tham gia đọc sách và đơn vị có nhiều sản phẩm dự thi): Mỗi giải thưởng sẽ 

được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Bộ; sách do Bộ trưởng ký tặng và 

tiền thưởng từ Ban Tổ chức cuộc thi trị giá 1.000.000 đồng. 

2. Cuộc thi hùng biện, thuyết trình 

- 01 Giải Nhất: Sách do Bộ trưởng ký tặng; Giấy chứng nhận và tiền thưởng 

từ Ban Tổ chức cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng. 

- 01 Giải Nhì: Sách do Bộ trưởng ký tặng; Giấy chứng nhận và tiền thưởng 

từ Ban Tổ chức cuộc thi với trị giá 2.000.000 đồng. 

- 03 giải Ba: Sách do Bộ trưởng ký tặng; Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ 

Ban Tổ chức cuộc thi với trị giá 1.000.000 đồng. 

IV. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI SẢN PHẨM DỰ THI 

1. Thời gian 

1.1. Thi trực tuyến 

- Từ ngày 03/3-08/3/2023: Đăng ký thông tin đọc sách qua Website của Bộ: 

https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx 

- Từ ngày 08/3-20/3/2023: Nhận bài dự thi và đăng tải trên fanpage “Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”, Chuyên trang của 

Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Website của Bộ: 

https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx. 

- 20/3-22/3/2023: Căn cứ kết quả bình chọn qua fanpage, điểm do BGK 

chấm và cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm để trao giải. 

- Ngày 24/3/3023: Các tác phẩm đạt giải trình bày cảm nhận và trao giải. 

1.2. Thi hùng biện, thuyết trình 

- Từ ngày 25/3-15/4/2023: Các tác giả/nhóm tác giả đạt giải đọc 01 cuốn 

sách (do BTC lựa chọn) và chuẩn bị các nội dung để hùng biện, thuyết trình. 

- Dự kiến tuần 15/4-21/4: Tổ chức thi hùng biện, thuyết trình và trao giải. 

2. Cách thức gửi sản phẩm dự thi 

- Bản mềm của sản phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ 

https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx
https://www.mard.gov.vn/Pages/DoanThanhNien.aspx
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Email cuộc thi: cuocthi.vanhoadoc.bnn@gmail.com), ghi rõ tiêu đề Sản phẩm 

dự thi “Đọc sách để thay đổi” để Ban Tổ chức đăng tải lên fanpage “Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 

- Nội dung ghi rõ thông tin cá nhân tham gia dự thi: Họ và tên, nghề nghiệp, 

đơn vị đoàn trực thuộc, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại; đường link facebook 

cá nhân; file đính kèm hoặc đường dẫn download sản phẩm dự thi./. 

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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