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Thanh Hoá, ngày       tháng          năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2022 
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10/03/2022 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; Kế 

hoạch số 189/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề án 

phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế 

hoạch tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2022 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 19/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện “Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; 

- Khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỹ 

năng đọc sách trong học sinh; góp phần xây dựng xã hội học tập và khơi dậy niềm 

đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng; 

- Thông qua cuộc thi khẳng định ví trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong 

việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng 

nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống 

lành mạnh trong thế hệ trẻ xứ Thanh; 

- Lựa chọn được các bài thi tốt nhất để tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại 

sứ Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

2. Yêu cầu 

- Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2022 

được phát động rộng rãi đến các học sinh đang sinh sống và học tập trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá; 

- Tổ chức Cuộc thi đảm bảo hiệu quả, thiết thực; đúng đối tượng, chủ đề và 

nội dung. 

II. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Tên gọi Cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2022 

2. Chủ đề: “Khát vọng phát triển đất nước” 

3. Quy mô tổ chức Cuộc thi 

Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 được tổ chức dành 

cho học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên 



địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

4. Đơn vị tổ chức 

- Đơn vị chỉ đạo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Thư viện tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thị xã, thành phố. 

5. Đối tượng dự thi 

Học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

6. Thể lệ Cuộc thi 

Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi đảm bảo khoa học, phù hợp với điều 

kiện thực tế, thu hút được sự quan tâm, tham gia của các học sinh đang sinh sống 

và học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

7. Hình thức thi 

Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập tại trường đang theo học. 

Hình thức trình bày bài thi bằng một trong hai hình thức: viết tay hoặc quay clip 

(video, Audio). Nhà trường sẽ tổng hợp và gửi bài thi về Ban Tổ chức Cuộc thi. 

8. Thời gian và tiến độ Cuộc thi 

- Các trường nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu 01 và 02 

gửi kèm) từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 đến trước ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

- Thời gian chấm thi: từ ngày 17 tháng 6 năm 2022 đến ngày 10 tháng 7 

năm 2022 (Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 20 bài có điểm cao nhất tham dự vòng chung 

kết do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức). 

- Thời gian trao giải: Dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2022. 

9. Địa chỉ nhận bài dự thi 

- Phòng Hành chính-Tổng hợp, Thư viện tỉnh Thanh Hoá (Số 11 Hàng 

Đồng, phường Điện Biên, tỉnh Thanh Hoá).  

- Đối với các bài quay clip, ngoài việc gửi USB, Đĩa CD, yêu cầu gửi file qua địa chỉ 

email: thuvientinhthanhhoa1956@gmail.com hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, 

Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện tỉnh, SĐT: 0914.688.339. 

10. Cơ cấu giải thưởng 

Ban Tổ chức trao thưởng và Giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt 

giải. Cơ cấu giải thưởng như sau: 

10.1. Giải thưởng tập thể: 

- 01 Giải Trường Trung học phổ thông có số lượng thí sinh tham gia nhiều 

nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; 

- 01 Giải Trường Trung học cơ sở có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; 

- 01 Giải Trường Tiểu học có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất Cuộc 

thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; 

- 01 Giải Trường có số lượng thí sinh đạt giải nhiều nhất Cuộc thi Đại sứ 

Văn hóa đọc năm 2022; 
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- 01 Giải huyện (thị xã, thành phố) có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa học năm 2022. 

10.2. Giải thưởng Cá nhân: 

- 09 Giải nhất; 09 Giải nhì; 09 Giải ba; 15 giải khuyến khích.  

- 08 giải chuyên đề dành cho khối Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học 

phổ thông, cụ thể: 

+ 01 giải chia sẻ cảm nhận của cuốn sách hay nhất; 

+ 01 giải sáng tác chuyện khuyến đọc hay nhất; 

+ 01 giải sáng tác bài thơ khuyến đọc hay nhất; 

+ 01 giải sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất; 

+ 01 giải tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất; 

+ 01 giải dự thi có tác phẩm minh hoạ ấn tượng nhất; 

+ 01 giải dự thi thể hiện chủ đề cuộc thi ấn tượng nhất; 

+ 01 giải kế hoạch/ sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hoá đọc ấn tượng nhất. 

(Căn cứ vào tình hình thực tế Ban Tổ chức có thể thay đổi, sắp xếp cơ cấu 

giải cho phù hợp). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Thư viện tỉnh năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

1.1. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn 

hóa đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2022. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức Cuộc thi, tổng hợp kết quả báo cáo 

Giám đốc Sở. 

1.2. Thư viện tỉnh: 

- Là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, tham mưu tổ chức Cuộc 

thi theo các nội dung kế hoạch đã phê duyệt; đảm bảo kinh phí và các điều kiện tổ 

chức Cuộc thi; 

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Văn hóa tham mưu kế hoạch tổ chức vòng 

sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hoá năm 2022; thành lập Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; 

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá, 

các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, phòng Văn hoá - Thông tin, 

Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố 

tuyên truyền cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức phát động 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. 

- Tham mưu cho Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi;  

- Chủ trì tổ chức các cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; 

- Thông báo đến các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi; 



- Tham mưu cho Ban Tổ chức tổ chức tổng kết, trao thưởng và Giấy chứng 

nhận Cuộc thi cho các tập thể, cá nhân đạt giải, chuẩn bị bài phát biểu; báo cáo kết 

quả tổ chức Cuộc thi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo 

- Cử lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo Cuộc thi; 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi. 

 3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 tỉnh Thanh Hoá đến các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các 

em học sinh hiểu rõ về ý nghĩa và tích cực tham gia Cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2022 tỉnh Thanh Hoá, đề nghị các sở, ngành, địa phương; các phòng, ban, 

đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (để b/c); 

- Vụ Thư viện- Bộ VHTTDL; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (để p/h); 

- Tỉnh đoàn; 

- Giám đốc Sở; 

- Thư viện tỉnh; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, tx,tp; 

- Phòng VHTT các huyện, tx, tp; 

- Trung tâm VH,TT, TT&DL các huyện, tx, tp; 

- Lưu: VT, NVVH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vương Thị Hải Yến 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

THÔNG TIN DỰ THI 
CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022” 

 

1. Thông tin của thí sinh dự thi 

Họ và tên: ...................................................................................................................................................................................................... 

Ngày  sinh: .................................................................................................................................................................................................... 

Lớp: ............................................................................................................Trường: ................................................................................. 

Xã/phường/thị trấn ......................................................................Huyện (thị xã, thành phố): ........................... 

Số điện thoại cá nhân (nếu có): ........................................................................................................................................... 

Email (nếu có): ........................................................................................................................................................................................ 

Thông tin trường 

Địa  chỉ: ............................................................................................................................................................................................................. 

Thầy/cô phụ trách cuộc thi: ....................................................................................................................................................... 

Số điện thoại: .................................................................... Email: ................................................................................................... 

Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ) 

Họ và tên bố/mẹ : ............................................... Nghề nghiệp: .................................................. 

Số điện thoại: ................................................................... Email: ..................................................................... 

Địa chỉ gia đình: ..................................................................................................................................................................................... 

 
THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG 

TIN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

MẪU 01 

MÃ BÀI DỰ THI 

(Do Ban tổ chức ghi) 



 

 
 

MẪU 02: 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN…….. 

TRƯỜNG………………………………………….. 
 

 
Số: /BC- 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022 
 

BÁO CÁO TỔ CHỨC 

VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC TỈNH THANH HOÁ NĂM 2022 
 

I. Thông tin chung: 

- Tên đơn vị: 

- Cán bộ phụ trách hoạt động: 

- Số điện thoại: Email: 

- Số lớp tham gia cuộc thi: 

- Số học sinh tham gia cuộc thi: 

II. Danh sách thí sinh tham dự vòng sơ khảo 
 

 
TT 

 
HỌ VÀ TÊN 

 
Lớp 

 
Đề thi 

Cuốn sách 

đề cập tới 

Nhà xuất 

bản 

Hình thức bài dự thi SĐT và email 

liên hệ 
Văn bản Thuyết trình  
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