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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020”
`

Thực hiện 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 và Quyết định số 1967/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
426/BVHTTDL-TV ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc
hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm
2020” với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
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 kỷ luật, hình thành lối sống lành mạnh.
Khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng
đọc sách nhất là đối với học sinh phổ thông; 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 nhằm lựa chọn được các bài thi tốt nhất để tham dự Cuộc
thi Đại sứ Văn hóa đọc Việt Nam năm 2020.
2. Yêu cầu
Cuộc thi cần được công bố công khai, rộng rãi, thu hút được sự tham gia của
các học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Cuộc thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, chủ đề
và nội dung.
II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC
1. Tên gọi: Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020”
2. Đơn vị tổ chức:
- Cơ quan chủ trì tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan phối hợp tổ chức: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Thái
Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã.
3. Thể lệ cuộc thi
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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, sinh viên đang
sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
4. Đối tượng dự thi
- Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
- Sinh viên, học viên trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và các
loại hình giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
5. Thời gian và tiến độ tổ chức Cuộc thi
- Thời gian phát động Cuộc thi: Từ ngày 22/5/2020.
- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 30/7/2020.
- Tổ chức chấm thi và trao giải thưởng: Tháng 8/2020.
6. Địa chỉ nhận bài thi
Thư viện tỉnh Thái Nguyên (Số 29, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương,
thành phố Thái Nguyên; Điện thoại 02083.855.313)
7. Hình thức tham dự Cuộc thi
Thí sinh gửi bài dự thi về trường, nơi thí sinh đang theo học. Nhà trường sẽ
tổng hợp, lựa chọn những bài thi có chất lượng tốt, tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức
Cuộc thi.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Thư viện tỉnh năm 2020.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với Thư viện tỉnh lập danh sách khách
mời, xây dựng nội dung chương trình Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn
hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.
2. Phòng Quản lý Văn hóa: Tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi;
Quyết định thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Phối hợp, đôn đốc Thư viện tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo
để tổ chức Cuộc thi; Tham mưu diễn văn cho lãnh đạo Sở tại Lễ tổng kết, trao giải
Cuộc thi.
3. Phòng Tổ chức-Pháp chế: Tham mưu ban hành các quyết định khen
thưởng; các mẫu giấy chứng nhận đạt giải tại Cuộc thi
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi
báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
5. Thư viện tỉnh Thái Nguyên
- Là đơn vị thường trực, tham mưu tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh
Thái Nguyên năm 2020” đảm bảo các nội dung theo kế hoạch. Ban hành Thể lệ,
quy chế
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- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tổ chức
tuyên truyền phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020”.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi gửi Phòng Kế hoạch Tài chính tổng
hợp, báo cáo lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông:
Tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin, truyền thông Kế hoạch và
Thể lệ Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên năm 2020” để các học
sinh, sinh viên biết và tham gia.
7. Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên: Quan
tâm, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích học sinh, sinh
viên tham gia Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thái
Nguyên năm 2020” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị các đơn vị quan
tâm, phối hợp, các Phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở và các triểnkhai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Tỉnh đoàn;
- Thư viện tỉnh;
- Lưu: VT, QLVH (07b).
Bản điện tử:
- Đ/c Lê Thị Thu Hà, PGĐ Sở;
- Đ/c Trần Cơ Trường, PGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở: KHTC, VP, TCPC;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng VHTT các huyện,thành phố, thị xã;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông/Trung tâm
Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành, thị xã
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