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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai 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 Ninh Bình; 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;
Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa
đọc tỉnh Ninh Bình năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu
học đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc
sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, 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 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 đúng pháp luật, hình thành lối
sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình phải được triển khai sâu rộng
trong các trường học qua hai vòng sơ khảo tại các huyện, thành phố và cấp tỉnh
nhằm tìm được đại diện danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình 2022, đảm
bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- Thí sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2022 là những
thí sinh có những chia sẻ thể hiện tốt nhất sự ham thích đọc sách, hiểu được lợi
ích đọc sách và có nhiều ý tưởng sáng tạo, giàu tính khả thi trong việc chia sẻ
niềm yêu thích đọc sách tới cộng đồng.
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- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, căn cứ và tình hình thực tế, đảm bảo thực
hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo
của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tên gọi: Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm 2022.
Chủ đề Cuộc thi: “Khát vọng phát triển đất nước”.
Thực hiện các nội dung và yêu cầu đặt ra trong Thể lệ Cuộc thi Đại sứ văn
hóa đọc năm 2022 (gửi kèm theo Kế hoạch). Đề nghị các đơn vị nghiên cứu Thể
lệ để triển khai tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi tại địa phương đảm bảo chất lượng
và thời gian theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
2. Đối tượng tham gia
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung
học cơ sở, Trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình.
3. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi
- Thí sinh nộp bài dự thi trực tiếp tại trường mình đang theo học, kèm theo
Thông tin dự thi của thí sinh (theo biểu mẫu gửi kèm).
- Các trường học triển khai Cuộc thi, nhận bài và tuyển chọn bài dự thi của
các thí sinh từ ngày 10/4/2022 đến hết ngày 01/6/2022.
- Tổng hợp danh sách thí sinh và bài dự thi gửi về thường trực Ban Tổ chức
Cuộc thi từ ngày 02/6/2022 đến hết ngày 10/6/2022.
- Địa chỉ nhận bài dự thi: Tại Phòng Hành chính, Thư viện tỉnh Ninh
Bình, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh
Ninh Bình.
- Đối với bài quay Clip thì in đĩa CD-ROM và gửi file qua địa chỉ email:
thuvientinhninhbinh@gmail.com.
- Số điện thoại liên hệ: 0229.3871.920 - Phòng Hành chính, Thư viện tỉnh
(Giờ hành chính các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).
4. Tổ chức chấm bài, công bố trao thưởng và tổng kết cuộc thi
- Thời gian chấm bài thi cấp tỉnh từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 01/7/2022.
- Ban Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp
tỉnh tại Thư viện tỉnh (Ban Tổ chức sẽ có văn bản thông báo cụ thể sau).
5. Chọn bài dự thi cấp quốc gia
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tuyển chọn các bài thi xuất sắc gửi về Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tham gia vòng chung kết cuộc thi toàn quốc, thời gian dự kiến
cuối tháng 11/2022.
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III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI
CẤP TỈNH
1. Ban Tổ chức
Dự kiến thành phần: Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; Lãnh đạo Sở Giáo
dục và Đào tạo; Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan.
2. Ban Giám khảo: Do Ban Tổ chức lựa chọn và quyết định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh: Sở Văn hóa và Thể thao chịu
trách nhiệm kinh phí tổ chức và giải thưởng của Cuộc thi từ nguồn kinh phí cấp
cho hoạt động của Thư viện tỉnh năm 2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa và Thể thao
1.1. Giao phòng Quản lý Văn hóa: phối hợp với Thư viện tỉnh và các
phòng, đơn vị có liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, Quyết
định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc cho Ban Giám
khảo, ban hành các văn bản có liên quan đến tổ chức Cuộc thi.
1.2. Giao Thư viện tỉnh
- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, có trách nhiệm phối hợp
với các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; các phòng chuyên
môn có liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng các văn bản
liên quan để triển khai thực hiện.
- Tiếp nhận bài thi, tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư
ký giúp việc, xây dựng lịch trình cho Ban Giám khảo chấm bài dự thi.
- Xây dựng dự trù kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần
thiết để tổ chức Cuộc thi, tổng kết, trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt giải
Cuộc thi.
- Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ cho Cuộc thi (nếu có).
2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường
Trung học phổ thông; các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai Cuộc
thi theo đúng nội dung và thời gian quy định.
- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi.
3. Phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh các huyện, thành phố
Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học phổ thông
các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đảm bảo thời gian và
chất lượng theo đúng nội dung của Cuộc thi.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình
năm 2022, đề nghị các phòng, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công
chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo Cuộc thi thành công tốt đẹp.
(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ bà Lại Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Thư
viện tỉnh, số điện thoại 0904.726.552, địa chỉ email: laithuhanb@gmail.com)./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở VH&TT;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan;
- Lưu: VT, QLVH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Mnh

