UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:96 /SGDĐT-GDTrH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2021

V/v phát động học sinh tham gia Cuộc
thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”.

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 02/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày
05/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy
mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 06/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 13/01/2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai
tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo triển khai nội dung Cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu
học đến trung học phổ thông trên 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, 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, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật,
phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành
lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức vòng sơ khảo ở các địa
phương, chọn bài dự thi xuất sắc tham dự vòng chung kết cấp quốc gia nhằm tìm
được đại diện danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc ở Việt Nam.
- Yêu cầu Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng trong các trường học và
Cuộc thi phải đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban tổ chức.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng dự thi
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
Gia Lai.
2. Nội dung, hình thức thi
Theo Thể lệ thi (đính kèm).

3. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi
3.1. Thời gian
- Các đơn vị triển khai và nhận bài dự thi từ ngày 20/01/2021 đến ngày
30/4/2021.
- Nhận bài dự thi cấp tỉnh từ ngày 02/5/2021 đến ngày 25/5/2021.
3.2. Địa chỉ nhận bài
- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi thí sinh đang theo học,
trường tổng hợp chấm bài và chọn 20 bài xuất sắc nhất gửi về Ban tổ chức cuộc
thi cấp tỉnh. Đồng thời, để có cơ sở đánh giá, xếp giải toàn đoàn, đề nghị các
trường gửi toàn bộ bài dự thi về Ban tổ chức.
- Địa chỉ gửi bài dự thi cấp tỉnh: Thư viện tỉnh Gia Lai, 30 Phạm Văn
Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ
Văn hóa đọc năm 2021".
- Đối với bài quay clip thì in ra đĩa CDROM và gửi file qua địa chỉ email:
tvtgialai@gmail.com
- Bài dự thi phải kèm theo thông tin đầy đủ theo Phụ lục tại Thể lệ cuộc thi.
4. Tổ chức chấm bài và chọn bài dự thi cấp quốc gia
Ban tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm và chọn ra 30 bài xuất sắc gửi về Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tham gia vòng chung kết cuộc thi toàn quốc
trước ngày 30/7/2021.
5. Công bố trao thưởng và tổng kết cuộc thi
Ban Tổ chức tổng kết, công bố giải thưởng Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021
cấp tỉnh và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Thành phố Pleiku dự kiến
vào trung tuần tháng 8 năm 2021.
III. Các giải thưởng
1. Giải cá nhân
- Trao giải theo các nội dung sau:
+ Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;
+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;
+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất;
+ Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
+ Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
+ Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
+ Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;
+ Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.

-Mỗi nội dung trao 5 giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích
2. Giải tập thể
- Trường THPT có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 trường
- Trường THCS có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 trường
- Trường TH có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 trường
- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 trường
- Trường tham gia dự thi xa nhất: 01 trường
IV. Tổ chức thực hiện
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở triển khai cuộc thi rộng rãi trong
học sinh, tổ chức thi và chọn bài gửi về ban tổ chức cấp tỉnh.
- Các phòng GDĐT phổ biến cuộc thi rộng rãi đến các đơn vị trực thuộc
và chỉ đạo các trường trực thuộc triển khai cuộc thi theo đúng quy định.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung nêu trên có hiệu quả.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua phòng
GDTrH, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, điện thoại 0905275756) để được hướng
dẫn ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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