THƯ VIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG
BAN TỔ CHỨC
NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2019
Số: 15/TL-TVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THỂ LỆ
CUỘC THI TRẮC NGHIệ M t r ê n m á y t ín h
“CÁCH CHỌN TÀI LIỆU ĐÁNG TIN CẬY”
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 53/KHLT-TV ngày 25 tháng 09 năm 2018
giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2018-2020;
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 158/KHPH-TVT ngày 18 tháng 10 năm 2018
giữa Thư viện tỉnh Lâm Đồng và Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Đà Lạt trong lĩnh
vực thư viện giai đoạn 2018-2020;
Căn cứ quyết định số 11/QĐ-TVT, ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Thư viện
tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội sách năm 2019;
Ban tổ chức thông báo thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên máy tính “Cách chọn
tài liệu đáng tin cậy” như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng: Học sinh cấp III, đang theo học tại các trường trên địa bàn thành
phố Đà Lạt. Mỗi trường chọn từ 10-12 em dự thi.
2. Thời gian, địa điểm:
+ Nhận danh sách đăng ký dự thi: Từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày
10/4/2019 tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, 14 Trần Phú, Phường 3, Đà Lạt hoặc qua
email: thuvientinhlamdong@gmail.com. Tiêu đề thư cần ghi rõ: Danh sách đăng ký
thi “Cách chọn tài liệu đáng tin cậy” (theo mẫu đính kèm).
+ Thông báo số báo danh và ca thi: 15/4/2019 qua trang web của Thư viện tỉnh
Lâm Đồng thuvienlamdong.org.vn và trường có học sinh đăng ký dự thi.
+ Ngày thi: 19-20/4/2019 tại Phòng máy - Thư viện tỉnh Lâm Đồng, 14 Trần
Phú, Phường 3, Đà Lạt
+ Trao giải: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 20/04/2018 tại Hội trường - Thư viện
tỉnh Lâm Đồng.
IV. THỂ LỆ:
1. Nội dung:
Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về cách tìm tài liệu đáng tin cậy qua
máy tính.
2. Hình thức:
- Thời gian: 25 phút.
- Gồm 30 câu hỏi.
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- Tích chọn phương án trả lời đúng nhất.
. Tiêu chí châm điểm:
- Theo phần mềm soạn sẵn.
- BGK chọn thí sinh có câu trả lời đúng và ít thời gian nhất.
V. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO
- Đại diện Thư viện tỉnh Lâm Đồng.
- Đại diện Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.
VI. CƠ CẤU GIẢI VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Giải cá nhân: 10 giải.
+ 01 giải Nhất
+ 02 giải Nhì
+ 03 giải Ba
+ 04 giải Khuyến khích
2. Giải tập thể: Dành cho các trường có nhiều học sinh dự thi đạt giải.
* Lưu ý : Giải thưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên máy tính “Cách chọn tài liệu đáng tin
cậy” sẽ tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các cá nhân và tập thể đạt
giải.
Để giúp các em lựa chọn được những tài liệu đáng tin cậy. Ban Tổ chức rất
mong nhận được sự hưởng ứng, quan tâm, phối hợp tham gia cuộc thi từ các đơn vị./.
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N ơi nhận:
- Tỉnh đoàn Lâm Đồng
- Phòng GDTH - Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng GD&ĐT Tp. Đà Lạt
- Thành đoàn Đà Lạt;
- Thành phần BTC, BGK cuộc thi (email);
- Lưu VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng
Hồ Thanh Hà
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MẪU

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ D ự THI TRẮC NGHIỆM QUA MÁY TÍNH
“CÁCH CHỌN TÀI LIỆU ĐÁNG TIN CẬY”
Trường:........................................................................................................
Họ và tên học sinh tham gia dự thi:
1 ..........................................................................................Lớp: ..............
2 ......................................................................................... Lớp: ..............
3 ......................................................................................... Lớp: ..............
4 ......................................................................................... Lớp: ..............
5 ......................................................................................... Lớp: ..............
6 ......................................................................................... Lớp: ..............
7 ......................................................................................... Lớp: ..............
8 ......................................................................................... Lớp: ..............
9 ......................................................................................... Lớp: ..............
10 ........................................................................................ Lớp: ..............
11 ........................................................................................ Lớp: ..............
12 ........................................................................................ Lớp: ..............
Thông tin liêc lạc (địa chỉ, email, điện thoại):.............................................

