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Số      /KH-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày   tháng 5năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2022  

 

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2967/QĐ-BVHTTDL ngày 

01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch 

triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; Công văn số: 774/BVHTTDL-TV,  ngày 10/3/2022  của  Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”năm 

2022 với Chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước"; 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh tại Công văn số 1684/VP-KGVX ngày 

21/4/2022 về việc tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”năm 2022; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Lạng Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2022 với Chủ đề "Khát vọng phát 

triển đất nước" (sau đây viết tắt là Cuộc thi) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn là hoạt động dành cho học 

sinhtrên địa bàn tỉnh, nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa 

tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng. Từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong 

thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan 

trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

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

việc nâng cao nội lực của người Việt Nam, đặc biệt là học sinh trong việc tiếp cận 

với thông tin và tri thức góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng 

sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ 

trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 

- Thông qua Cuộc thi nhằm lựa chọn thí sinh có bài viết tốt, có khả năng 

truyền cảm hứng đến cộng đồng nhằm chia sẻ niềm đam mê đọc sách và tham dự 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, chủ 

đề và nội dung, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các em học sinh, 



2 
 

các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh; chọn lọc được bài dự thi chất 

lượng cao để dự thi vòng thi cấp quốc gia.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI 

1. Tên gọi: Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2022 với 

Chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước" 

2. Đối tượng tham gia: Dành cho tất cả học sinh, sinh viên các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (bao gồm: các trường Tiểu học cơ sở, Trung học cơ 

sở, Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng…) 

3. Nội dung thi: Cá nhân tham dự Cuộc thi bằng cách gửi bài dự thi độc lập, 

trình bày bằng các hình thức: viết hoặc quay clip (video, audio) trả lời đầy đủ các 

câu hỏi theo hướng dẫn theo Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. 

4. Thời gian và tiến độ tổ chức Cuộc thi: 

- Thời gian phát động Cuộc thi: Từ ngày 05/5/2022 

- Thời gian nhận bài dự thi: Kể từ ngày 25/5 đến hết ngày 10/6/2022. 

- Chấm vòng sơ loại cấp huyện: Từ ngày 20/6/2022 – 27/6/2022 

- Tổ chức chấm vòng sơ khảo cấp tỉnh: Từ ngày 01/7/2022 - 05/7/2022 

- Tổng kết, trao giải thưởng: Trước ngày 10/7/2022 

- Gửi bài dự thi tham gia vòng chung kết toàn quốc: Trước ngày 15/7/2022 

5. Cách thức nộp bài dự thi: Thi sinh nộp bài dự thi tại trường nơi thí sinh 

đang theo học. Bài dự thi sẽ được chọn lọc qua các vòng. 

- Vòng loại cấp trường: Nhà trường sẽ tổ chức chấm, chọn tối đa 20 bài có 

chất lượng tốt nhất gửi về đơn vịPhòng Giáo dục Đào tạo huyện, thành phố. 

- Vòng loại cấp huyện (Vòng chấm cấp Phòng Giáo dục Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các Phòng, đơn vị chức năng cùng cấp thực hiện). 

- Vòng sơ khảo cấp tỉnh (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện). 

- Ban Tổ chức sẽ chấm điểm và chọn ra các bài thi xuất sắc gửi về Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Vòng chung kết toàn quốc và vinh danh Đại sứ 

Văn hóa đọc tại Hà Nội. 

- Bài dự thi của học sinh THPT, sinh viên nộp về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo cấp huyện, thành phố (nơi trường theo học đóng trên địa bàn). 

6. Ban Giám khảo cuộc thi 
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Ban Giám khảo được thành lập trong quá trình tổ chức Cuộc thi, bao gồm: 

 - Ban Giám khảo vòng loại cấp huyện: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị chức năng liên quan tham mưu thành lập, có 

05 hoặc 07 thành viên, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm VH,TT&TT... 

- Ban Giám khảo vòng sơ khảo cấp tỉnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chủ trì thành lập, có 05 hoặc 07thành viên gồm đại diện các sở, ngành, đơn vị liên 

quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đà PT-TH tỉnh, Thư 

viện tỉnh... 

7.Cơ cấu giải thưởng (cho thí sinh dự thi thuộc 04 cấp học) 

 7.1. Giải cá nhân 

- 04 giải Nhất: 5.000.000đ/giải 

- 04 giải Nhì: 3.000.000đ/giải 

- 07 giải Ba: 2.000.000đ/giải 

- 01 giải Clip xuất sắc nhất: 2.000.000đ/giải 

- 14 giải Khuyến khích: 1.000.000đ/giải 

7.2. Giải tập thể  

- 01 giải tập thể cho Đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải cấp tỉnh nhất: 

5.000.000đ/giải + hiện vật bằng sách trị giá 2.000.000đ. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa khác năm 2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch và kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có). Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch bố trí kinh phí hỗ trợ chấm vòng loại cấp huyện tại các huyện, 

thành phố. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi; tham mưu các văn bản về 

thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Tổng hợp, 

trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định kinh phí tổ chức Cuộc thi theo quy định. 

 - Theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai Kế hoạch và là đầu mối phối hợp với 

các sở, ban, ngành, huyện và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức Cuộc thi. 

 - Giao cho Thư viện tỉnh là đơn vị thường trực, tham mưu các nội dung triển 

khai tổ chức và tổng kết Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

- Vận động xã hội hóa cho Cuộc thi 
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2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Thông báo rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến toàn bộ hệ thống cơ 

sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, tuyên truyền rộng rãi thông qua các kênh quản 

lý và Websibe của Sở 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp, hướng 

dẫn các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở triển khai tham gia cuộc thi; thực hiện 

chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng của huyện, thành phố tổ chức 

chấm vòng loại cấp huyện, thành phố theo Kế hoạch. Báo cáo kết quả tham dự cho 

Ban tổ chức Cuộc thi. 

- Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của cuộc thi 

và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao các nội dung khác có liên quan công tác 

tổ chức Cuộc thi. 

3. Đề nghị Sở Thông tin và truyền thông 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan kịp 

thời định hướng nội dung tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt 

động của Cuộc thi theo Kế hoạch 

- Đôn đốc, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, chỉ đạo hệ 

thống thông tin cơ sở đăng tải các tin, bài tuyên truyền với nhiều hình thức phong 

phú và đa dạng trên các phương tiện thông tin, truyền thông tuyên truyền về Kế 

hoạch và Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn năm 2022với Chủ đề 

"Khát vọng phát triển đất nước" trên địa bàn 

- Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của cuộc thi 

và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao các nội dung khác có liên quan công tác 

tổ chức Cuộc thi 

4. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

Quan tâm phối hợp đưa tin, bài tuyên truyền, vận động, khuyến khích học 

sinh các cấp trên địa bàn hưởng ứng cuộc thi. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo của cuộc thi và phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao các 

nội dung có liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố 

- Tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin, truyền thông,thông 

báo rộng rãi về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thiĐại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lạng Sơn năm 

2022 với Chủ đề " Khát vọng phát triển đất nước" đến cáctrường học tại địa bàn 

quản lý 
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- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tại địa bàn huyện, thành phố tổ chức chấm thi vòng loại cấp huyện, thành phố và 

gửi bài dự thi về cấp tỉnh theo Kế hoạch 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh 

Lạng Sơn năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. Đề nghị các 

cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị trao đổi với Thư viện tỉnh (đơn 

vị Thường trực của Cuộc thi) để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: GDĐT, TTTT, Đài PTTH, 

Báo Lạng Sơn, Hội VHNT tỉnh; (P/h) 

- UBND các huyện, TP; (P/h C/đ) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Phòng QLVH&GĐ; 

- Thư viện tỉnh; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; (P/h) 

- Phòng VH,TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT TP; Trung tâm 

VHTT&TT các huyện; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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