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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn tỉnh năm 2020
Thực hiện Chương trình phối hợp số 2249/CTr-SVHTTDL-SGDĐT ngày 26 tháng
10 năm 2016 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk
Lắk trong việc 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 giai đoạn 2016 – 2020.
Nhằm đảo bảo việc phòng, chống dịch COVID - 19 theo tinh thần Chỉ thị số
16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch COVID-19, Thư viện tỉnh tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa
đọc năm 2020” không thực hiện trực tiếp mà thực hiện trực tuyến qua trang thông tin
điện tử Website và facebook của Thư viện tỉnh.
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “ Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc dành cho các em học sinh từ bậc Tiểu học đến bậc
Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 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 thúc đẩy 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 pháp luật, 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 thuộc tỉnh Đắk
Lắk và cuộc thi phải đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban tổ chức.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian:
- Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 15/5/2020.
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ theo Thể lệ cuộc thi.
- Nhận bài dự thi từ ngày 15/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020.
2. Địa chỉ nhận bài dự thi:

- Gửi về địa chỉ: Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 06 Trần Quang Khải, tp Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020”
và gửi file qua Email: tunglam2908@gmail.com.
- Đối với bài quay clip thì in ra đĩa CD-ROOM và gửi file qua địa chỉ email:
tunglam2908@gmail.com, ĐT: 0383.110.828 (gặp anh Tùng Lâm)
3. Tổ chức chấm bài và chọn bài dự thi cấp quốc gia
- Ban Tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm và chọn ra 20 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
15/6/2020.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện tỉnh Đắk Lắk,
Điện thoại 0262.3954.7711.
4. Công bố trao giải thưởng và tổng kết cuộc thi cấp tỉnh
Ban Tổ chức tổng kết, công bố giải thưởng “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2020 và
trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Thư viện tỉnh. Dự kiến vào trung tuần tháng 6
năm 2020.
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.
2. Giải tập thể:
- Trường THPT có nhiều thí sinh tham gia nhất;
- Trường THCS có nhiều thí sinh tham gia nhất;
- Trường Tiểu học có nhiều thí sinh tham gia nhất;
- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất.
* Chú ý: Thí sinh có thể tham khảo tài liệu qua sách điện tử trực tuyến tại Website:
https://www.ybook.vn/thu-vien/31/thu-vien-tinh-dak-lak. Đây là dịch vụ mới với nhiều tiện ích nhằm kịp thời
phục vụ bạn đọc có nhu cầu đọc sách mà không cần phải đến thư viện thông qua ứng dụng trên mạng internet.
Bạn đọc có thể đăng ký tài khoản ebook miễn phí bằng cách:
1- Truy cập vào trang web thuviendaklak.org.vn;
2- Chọn đề mục Tài liệu điện tử ybook trên thanh Menu;
3- Chọn mục Hướng dẫn sủ dụng aap Thư viện Ebook dành cho máy tính hoặc điện thoại và thực
hiện tuần tự theo hướng dẫn.
Hoặc liên hệ theo địa chỉ email: tiennd@vhttdl.daklak.gov.vn hoặc số điện thoại 0946.477.667 (Đ/c
Ngô Đình Tiến – Phó TP Tin học) để được hướng dẫn và cấp mã truy cập để đọc sách điện tử.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thư viện tỉnh:
- Là đơn vị thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, chủ động tham mưu các văn bản
liên quan và triển khai thực hiện (Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi,
- Thực hiện đánh giá, tổ chức tổng kết, trao thưởng cho các thí sinh và tập thể đạt giải.
- Chọn các bài có nội dung xuất sắc gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để
tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc, đảm bảo theo đúng
quy định.
- Chịu trách nhiệm về kinh phí để tổ chức và trao giải cuộc thi.
2. Mời Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Ban Tổ chức:
- Trực tiếp chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS, Tiểu
học trên địa bàn tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh triển khai cuộc thi nói trên đúng thời
gian quy định.
- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, ban Giám khảo Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Đại sứ Văn hóa đọc ” tỉnh Đắk Lắk năm
2020, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL (để b/c)
- Sở GDĐT;
- Thư viện tỉnh;
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT
các huyện, thị, TP;
- Các phòng GDĐT các huyện, thị, TP;
- Lưu: VT.
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