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Cuộc thi thuyết trình “Sách mở ra trước mắt tôi một chân 

trời mới” 

 

Với mong muốn giáo dục, phát triển nền văn hóa đọc, ý thức tích cực về việc đọc sách; đồng thời tạo cơ hội để sinh 

viên thể hiện năng lực thuyết trình của mình trước đám đông và nhằm mục đích lập thành tích chào mừng ngày Đọc 

sách thế giới 23/4. Được sự cho phép của Ban Giám hiệu nhà trường, Thư viện Đại học Duy Tân phối hợp cùng 

Khoa KHXH& Nhân văn tổ chức cuộc thi thuyết trình với chủ đề “ Sách mở ra trước mắt tôi một chân trời mới”. 

Cuộc thi sẽ diễn ra 2 vòng: vòng loại và vòng Chung kết. Ở vòng loại vào lúc 7h30 ngày 12/04/2009 tại Thư viện 

Đại học Duy Tân, các bạn thí sinh lựa chọn cuốn sách ( tác phẩm) và thuyết trình trong vòng 3 phút. Ban Giám 

khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh có số điểm cao nhất vào vòng Chung kết. Vào lúc 18h ngày 18/4/2009, tại Hội trường 

Đại học Duy Tân 25/7 Quang Trung, các thí sinh tham dự Vòng chung kết sẽ thuyết trình nội dung tác phẩm trong 

vòng 5 phút và trả lời các câu hỏi từ phía Ban giám khảo và khán giả có liên quan đến tác phẩm thí sinh trình bày 

hoặc về định hướng phát triển văn hóa đọc tại trường. 

Đối tượng tham gia trong cuộc thi này dành cho tất cả các bạn sinh viên Đại học Duy Tân. Các bạn có thể đăng ký 

dự thi với bất kỳ chủ đề nào mà bạn yêu thích. Thời gian đăng ký từ ngày 22/3/2009 đến ngày 05/4/2009. Danh 

sách đăng ký dự thi sẽ do lớp trưởng tổng hợp và gởi về Thư Viện Trường ( Phòng 605- Thư Viện Đại học Duy 

Tân- Khu 7/25 Quang Trung, hoặc qua địa chỉ email: 

                   + khxhnv.dtu@gmail.com 

                   + thuviendaihocduytan@gmail.com 

Hoặc liên hệ qua điện thoại : 0511.3650403( 135); 0985542540; 0914010005 để biết thêm chi tiết. 

Cơ cấu giải thưởng: 

- 1 Giải nhất: 500.000 + quà + 02 năm sử dụng Thư viện miễn phí. 

- 1 Giải nhì: 300.000 + quà + 01 năm sử dụng Thư viện miễn phí. 

- 1 Giải ba : 200.000 + quà + 01 năm sử dụng Thư viện miễn phí. 

- 2 Giải khuyến khich : 100.000 + quà của nhà toài trợ + 01 năm sử dụng Thư viện miễn phí. 

- 1 Giải tập thể : 200.000 dành cho lớp có số lượng thí sinh tham gia đông nhất  

( trong đó có 1 thí sinh lọt vào vòng Chung kết) 
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