
 
 

CUỘC THI ƯỚC MƠ VIỆT KỲ III 

HƯỚNG DẪN CÁC THÍ SINH ĐÃ THAM DỰ CÁC KỲ THI TRƯỚC 

 
Chủ đề:  Tôi Yêu Quê Tôi 

 
Thí sinh đã tham gia các kỳ thi trước: 

-    Vẫn giữ cùng số báo danh 
-    Không cần nộp đơn xin dự thi, chỉ cần cầp nhật hồ sơ nếu có sự thay đổi. 
-    Có thể dự thi theo cá nhân, theo đơn vị gia đình, hay cả hai 

              -    Vào trang mạng uocmoviet.org để đọc đầy đủ thông báo, hướng dẫn, và lấy tài liệu. 

              
A. THI CÁ NHÂN:   Thí sinh dự thi cá nhân sẽ được chia thành 3 nhóm tuổi: 

 
Lớp 1-5 (6-10 tuổi): 

- Hát một trong hai bài: Thời Gian của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng hay  
Nếu Có Ai Hỏi Em của nhạc sĩ Lê Văn Khoa.  Học 5 ngữ vựng mới. 

- Đọc sách Tôi Yêu Quê Tôi 1 của nhà sách Ý Linh, chọn một hay nhiều đoạn văn 
mà em thích nhất để tập đọc cho chuẩn (tổng cộng khoảng 2 phút). 

         Học 5 ngữ  vựng mới. Hiểu và học thuộc một câu ca dao hay tục ngữ. 
 
 Lớp 6-9 (11-14 tuổi): 

- Hát một trong 2 bài:  Em Bé Quê của nhạc sĩ Phạm Duy hay Con Yêu Cội Nguồn 
của nhạc sĩ Bảo Tố.  Học 7 ngữ vựng mới. 

- Đọc sách Tôi Yêu Quê Tôi 1 của nhà sách Ý Linh, chọn một hay nhiều đoạn văn 
mà em thích nhất để tập đọc cho chuẩn (tổng cộng khoảng 3 phút).          
Học 7 ngữ vựng mới.  Hiểu và học thuộc một câu ca dao hay tục ngữ. 

 
Lớp 10- Đại học (15- 19 tuổi): 

- Hát một trong 2 bài:  Bài Ca Tuổi Trẻ của nhạc sĩ Phan Văn Hưng hay  
Tôi Yêu của nhạc sĩ Trịnh Hưng.  Học 10 ngữ vựng mới. 

- Đọc sách Tôi Yêu Quê Tôi 1 của nhà sách Ý Linh, chọn một hay nhiều đoạn văn 
mà em thích nhất để tập đọc cho chuẩn (tổng cộng khoảng 5 phút). 

- Học 10 ngữ vựng mới.  Hiểu và học thuộc một câu ca dao hay tục ngữ. 



 
 

 
B. THI THEO ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH: 

 

1. Định nghĩa của đơn vị gia đình:   
-    Cha mẹ và con/các con 
- Cha hoặc mẹ và con/các con 
- Các anh chị em 
- Các con:  tuổi từ 6 đến 19, sinh ra, lớn lên ở hải ngoái hay đả rời Việt Nam từ trước lúc 6 tuổi.  

Cha mẹ: không giới hạn tuổi hay nơi sinh. 

2. Tiêu chuẩn: 
-     Có thể hát chung hay thay phiên nhau hát một bài dài hay nhiều bài ngắn.   

  Tổng cộng khoảng 4-5 phút.  Chọn bất cứ bài hát nào trong danh sách các bài của cuộc thi kỳ III 
- Có thể đọc chung hay thay phiên nhau đọc các bài trong các quyển sách đã dùng cho 3 cuộc thi 

Ước Mơ Việt.  Quay video tổng cộng khoảng 4-5 phút. 
- Phải cho thấy sự đóng góp của mỗi cá nhân trong nhóm.  

Hát / đọc chung nhưng cũng nên có vài câu hát /đọc riêng. 
- Phải cho thấy sự đồng tâm hợp lực- hát đều,  đọc đều 
- Không hát hoặc đọc lại bài đã dự thi cá nhân 

Xin vào ươcmoviet.org, phần “hướng dẫn”  để biết thêm chi tiết. 

 
C. DIỄN TIẾN CUỘC THI: 

 
1. Vòng Sơ Kết:  từ ngày 1 tháng 6, 2021 đến hết ngày 31 tháng 8, 2021  

Xin nộp video clips đến ctuocmoviet@gmail.com càng sớm càng tốt. 
2. Vòng Chung Kết:  5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia cuôc thi qua Zoom vào trung tuần tháng 10, 

2021 *.  
3. Công bố kết quả, phát giải thưởng vào đầu tháng 11, 2021*. 

*Ngày giờ sẽ được sắp xếp để thuận tiện cho các thí sinh từ nhiều tiểu bang hay quốc gia  

 
D. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:    

    
-  Phụ Huynh có thể chia sẻ video clip trên FaceBook, YouTube của gia đình … 

      -  Thí sinh nộp hồ sơ dự thi đầy đủ và sớm nhất sẽ được giải thưởng đặc biệt. 
-  Video của thí sinh sẽ được chiếu trên rất nhiều đài truyền hình Việt Nam và trên YouTube,  
   Facebook   

           -  Video của thí sinh sẽ được chấm điểm bởi Ban Giám Khảo và khán thính giả từ khắp mọi nơi 
          -  5 thí sinh giỏi nhất của mỗi độ tuổi sẽ được so tài trong vòng CHUNG KẾT. 

      -  Các thí sinh hát giỏi sẽ được mời vào nhóm thực hiện video Sử Ca 2 
      -  Các thí sinh đọc giỏi sẽ được mời làm audio book cho các em khác học theo.   
      -  Chi tiết về vòng chung kết và giải thưởng sẽ được phổ biến sau. 
      -  Xin vào Uocmoviet Youtube Channel để xem các video của các cuộc thi trước. 
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