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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm
2020,định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 01/12/2021
của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị; Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tại Công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế
hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 02/12/2021 cảu
UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa đọc
trong cộng đồng đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
Khuyến khích thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỷ
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 vị 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, hình thành lối sống lành mạnh trong thế hệ trẻ.
Lựa chọn các bài thi tốt nhất để tham dự vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ
văn hóa đọc năm 2022
2. Yêu cầu
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 phải được phát
động rộng rãi đến các học sinh đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnhàn
tỉnh.
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022 phải được triển khai
tổ chức đảm bảo có hiệu quả, thiết thực; đúng đối tượng, chủ đề và nội dung của
Cuộc thi.
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II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học,
Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
III. QUY MÔ, CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
1. Quy mô tổ chức Cuộc thi: Cấp tỉnh.
2. Chủ đề cuộc thi: “Khát vọng phát triển đất nước”
3. Thể lệ, hình thức Cuộc thi
3.1. Thể lệ
Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022
theo Thể lệ Cuộc thi (Kèm theo Kế hoạch này).
3.2. Hình thức
- Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi
theo nhóm).
- Thí sinh có thể trình bày bài dự thi bằng một trong các hình thức sau: Viết
hoặc quay clip ( video, audio) và phải trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra
trong đề thi;
- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (có thể sử dụng thêm tiếng Anh).
Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, địa chỉ sovhttdl.quangtri.gov.vn và
thuvien.quangtri.gov.vn.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Thời gian phát động Cuộc thi: Tháng 3/2022
2. Thời gian nhận bài thi cấp huyện
- Từ tháng 4 đến 20/6/2022
- Thí sinh dự thi gửi bài dự thi về UBND các huyện, thị xã, thành phố qua
Phòng Văn hóa và Thông tin kèm theo thông tin đầy đủ (theo biểu mẫu).
- Cấp huyện, thị xã, thành phố lựa chọn các bài dự thi xuất sắc tham gia dự
thi cấp tỉnh (Mỗi đơn vị lựa chọn từ 40-50 bài).
3. Thời gian nhận bài thi cấp tỉnh
- Ban Tổ chức nhận bài dự thi trước ngày 25/6/2022.
- Địa điểm nhận bài thi vòng sơ khảo cấp tỉnh: Thư viện tỉnh Quảng Trị Số 18 Lê Đại Hành, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Thời gian tổ chức chấm bài thi cấp tỉnh: Từ 01-10/7/2022
5. Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến đầu tháng 9/2022
(Thời gian và địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ thông báo sau).
6. Vòng chung kết cấp quốc gia

3

Từ ngày 15/7/2022 đến cuối tháng 11/2022.
Bài dự thi đạt giải tại vòng sơ khảo cấp tỉnh sẽ được Ban tổ chức lựa chọn
tham gia Vòng chung kết cấp quốc gia.
IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Giải cá nhân: 03 Giải Nhất, 06 Giải Nhì, 06 Giải Ba, 10 Giải Khuyến
khích.
2. Giải tập thể: Gồm 04 giải tập thể.
- Đơn vị huyện, thị xã, thành phố có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 đơn
vị;
- Trường có nhiều thí sinh đạt giải cao nhất: 01 trường;
- Đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi: 02 đơn
vị.
3. Giải chuyên đề: Gồm 27 giải, cụ thể như sau:
- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất: 03 giải;
- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất: 03 giải;
- Bài thơ khuyến đọc hay nhất: 03 giải;
- Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất: 03 giải;
- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất: 03 giải;
- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất: 03 giải;
- Bài dự thi thể hiện chủ đề ấn tượng nhất: 03 giải;
- Clip dự thi hay nhất: 03 giải;
- Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất:
03 giải.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022
do nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo.
- Kinh phí tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2022 cấp huyện, thị, thành
phố do nguồn ngân sách huyện, thị, thành phố đảm bảo.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức Cuộc thi Đại
sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.
- Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký.
- Tham mưu Ban hành Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
tỉnh Quảng Trị năm 2022.
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- Chủ trì, theo dõi chung tình hình triển khai Kế hoạch và là đầu mối phối
hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan
trong việc tổ chức Cuộc thi, giải đáp thông tin, kết nối Ban Giám khảo chấm thi.
- Tiếp nhận bài thi và tổ chức chấm thi, lựa chọn những bài dự thi xuất sắc
tham gia dự thi vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 cấp quốc
gia tại Hà Nội.
- Tổng hợp những bài thi có chất lượng biên tập, in sách làm tài liệu tham
khảo tại Thư viện tỉnh, Thư viện cấp huyện và tặng các trường các trường có thí
sinh dự thi đạt giải để sử dụng làm tài liệu ngoại khóa cho các em học sinh.
- Tổ chức đoàn đưa các em đạt giải vòng Chung kết toàn quốc đi nhận giải
thưởng tại Hà Nội (nếu có).
- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi cấp tỉnh.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cử lãnh đạo Sở tham gia Ban tổ chức Cuộc thi.
- Cử lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia Ban giám khảo Cuộc thi.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch tổ chức
vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố tham gia
hưởng ứng có hiệu quả cuộc thi, đồng thời phát động Cuộc thi thông qua hệ
thống Websites của trường, phòng...
- Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc
thực hiện triển khai tổ chức cuộc thi.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà huy động các em
học sinh tham gia Lễ Phát động Cuộc thi
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn đưa các em
đạt giải vòng Chung kết toàn quốc đi nhận giải thưởng tại Hà Nội (nếu có).
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên
địa bàn thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh về Kế
hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2022.
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động, tuyên truyền,
hướng dẫn hệ thống Đoàn khối trường học hưởng ứng tham gia Cuộc thi.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị
- Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi.
- Phối hợp tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi.
6. Sở Tài chính
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Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành, địa phương thực hiện tổng hợp, thẩm
định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bổ sung cho các đơn vị, địa phương
để tổ chức tốt các hoạt động được giao trong Kế hoạch này.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động triển khai Cuộc thi quy mô cấp
huyện, thị xã, thành phố; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ Thư ký Cuộc
thi; tổng kết, trao thưởng và tuyển chọn những bài dự thi chất lượng tham gia dự
thi cấp tỉnh.
- Bố trí kinh phí tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tại địa phương.
- Tổ chức cho các em học sinh đạt giải tham gia chương trình tổng kết trao
giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị
năm 2022. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện,
thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ VH,TT&DL;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Hoàng Nam;
- Vụ Thư viện, Bộ VH,TT&DL;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Nam

