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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2021” 

Thực hiện Công văn số: 520 /BVHTTDL-TV, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, V/v hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2021 nhằm triển khai thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 

2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Phát triển Văn hóa đọc 

trong cộng đồng đến năm 2021, định hướng đến năm 2030; Thư viện tỉnh xây dựng 

kế hoạch phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 tại tỉnh Bình Thuận, nội 

dung như sau: 

1. Mục đích 

- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho học sinh và sinh viên 

trên toàn quốc nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu 

niên nhi đồng. 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, sinh viên, 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 nâng cao nội lực của người Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong việc 

tiếp cận với thông tin và tri thức 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 cho thế 

hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 

- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức với 02 vòng: vòng sơ khảo và 

vòng chung kết. 

2. Địa điểm và thời gian tổ chức 

2.1. Vòng sơ khảo:  

- Địa điểm: Tại tỉnh Bình Thuận.  

- Đơn vị tổ chức: Thư viện tỉnh. 

- Thời gian: Từ tháng 3/2021 đến ngày 10/7/2021. 

2.2. Vòng chung kết:  

- Địa điểm: Tại Hà Nội. 

- Cơ quan tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thời gian: sau khi Ban Tổ chức cuộc thi tại tỉnh Bình Thuận nhận bài dự 

thi vòng sơ khảo, chấm bài thi và gửi những bài thi xuất sắc tham dự vòng chung 

kết. Ban tổ chức cuộc thi của Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức chấm 



bài và trao giải, vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc; Thời gian dự kiến vào cuối tháng 

10/2021. 

3. Nội dung Cuộc thi 

Thực hiện các nội dung và yêu cầu trong Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2021 (gửi kèm theo Công văn này). 

4. Tổ chức thực hiện 

- Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở đào tạo tổ chức phát động 

cuộc thi trong hệ thống trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

- Giao trách nhiệm cho Phòng Hành chính-Tổng hợp, Thư viện tỉnh: lập dự 

toán kinh phí cuộc thi trình Ban giám đốc xem xét. 

- Giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng Xử lý tài liệu, Thư viện tỉnh: tiếp nhận 

bài dự thi, tham mưu cho Ban giám đốc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, chấm 

thi, theo dõi tổng hợp số liệu (người tham dự, đơn vị, kết quả chấm thi) báo cáo kết 

quả cuộc thi trước ngày 31/7/2021./. 

(Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại Website: thuvienbinhthuan.com.vn/thong-bao). 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở VHTTDL (B/c); 

- Lưu TV, (TVB). 
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