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 Đại sứ văn hóa đọc là một cuộc thi mang lại những giá trị tốt đẹp đến không chỉ có 

riêng học sinh, sinh viên mà còn với tất cả những người yêu sách trên toàn cầu. Việc 

đọc từ xưa đến nay đã được chứng minh là một hành động mang lại nhiều lợi ích cho 

tri thức của bản thân và giúp con người ta hướng đến vẻ đẹp chân - thiện - mỹ.  

Hiện tại, có rất nhiều bạn đang có ý định tham gia đại sứ văn hóa đọc nhưng không 

biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Sau đây, Thư viện trường Đại học Ngân Hàng TP 

HCM sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để làm bài dự thi Văn hóa đọc: 

Bước 1: Xác định đề bài và phương thức dự thi 

Trước tiên bắt đầu tham gia các bạn sinh viên cần đọc kỹ đề bài xem đề yêu cầu những 

gì để tránh việc viết sai đề, không đúng yêu cầu của cuộc thi. Sau khi xác định được đề 

bài thì các bạn cần chọn cho mình cách thức thi như thế nào. Ví dụ: các bạn chọn viết 

bài thì cần để ý số chữ tối đa và tối thiểu, font chữ…; những bạn chọn thi bằng quay 

video thì cần xem giới hạn thời gian, cách thức xây dựng nội dung cần thiết. Một điều 

đáng chú ý nữa là các bạn nhớ xem thời hạn tham gia để tránh trường hợp trễ hạn nha! 

Bước 2: Lập dàn bài cho bài thi 

Đây là một bước quan trọng khi tham gia dự thi, các bạn nên lập cho mình một dàn bài 

chi tiết xem bản thân sẽ chuẩn bị những gì cho cuộc thi. Lựa chọn những đầu sách thích 

hợp với đề bài và lập ra những điểm sẽ đưa vào bài viết. Sau đó tiến hành thu thập thông 

tin và kiến thức từ bên ngoài, ghi lại những ý tưởng sáng tạo để không bị quên khi bước 

và giai đoạn làm bài. 

Bước 3: Thực hiện bài dự thi 

Bước này bạn sẽ dựa vào dàn bài để hoàn thành bài dự thi. Viết lại bài nếu chọn hình 

thức viết bài và dựng video nếu chọn hình thức quay video. 

Bước 4: Hoàn thành bài dự thi 

Sau khi hoàn thành bài dự thi đừng vội nộp bài ngay biết đâu bạn sẽ mắc phải sai lầm 

nào đó. Hãy kiểm tra cẩn thận bài dự thi của mình xem có lỗi chính tả, có căn chỉnh lề 

đúng hay không hoặc âm thanh và hình ảnh của video có chất lượng hay không. Bên 

cạnh đó bạn có thể nhờ những người bạn, thầy cô mà mình quen biết đọc và góp ý bài 

thi của mình và chỉnh sửa sao cho tốt nhất. 

Và bước cuối là nộp bài và ăn mừng thôi nào! Bạn đã trở thành một đại sứ văn hóa 

đọc rồi đó! Hy vọng sau những chia sẻ về kinh nghiệm làm bài Đại sứ Văn hóa đọc các 

bạn sinh viên sẽ tự tin và thực hiện thật tốt bài thi của mình! 
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