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SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
TỈNH KHÁNH HÒA
THƯ VIỆN TỈNH

Số:            /KH-TVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020

Căn cứ Công văn số 426/BVHTTDL-TV ngày 04/02/2020 của Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 189/SVHTT-QLVHGĐ ngày 06/02/2020 của Sở 
Văn hoá và Thể thao Khánh Hòa về việc xây dựng kế hoạch triển khai vòng sơ 
khảo cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020; Trên cơ sở nội dung Thể lệ cuộc 
thi, Thư viện tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Vòng thi sơ khảo trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa từ ngày 02/02 đến ngày 30/6/2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa:
Cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc là hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê 

đọc sách đối với thanh thiếu nhi, vòng sơ khảo Cuộc thi được tổ chức dành cho 
tất cả các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 
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. Đây là một trong những yếu tố quan 
trọng góp phần phát triển văn hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Vòng sơ khảo của cuộc thi được tiến hành trên địa bàn tỉnh nhằm chọn 
ra các em đạt giải, đại diện cho tỉnh tham gia bài dự thi vòng chung kết cuộc 
thi Đại sứ văn hoá đọc toàn quốc năm 2020.

II. Đối tượng dư thi: Học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 tại các trường học 
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

III. Nội dung tham gia Cuộc thi
Thực hiện các nội dung và yêu cầu đặt tra trong Thể lệ vòng sơ khảo 

cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 (gửi kèm theo Kế hoạch này). 
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu Thể lệ để triển khai và gửi bài tham gia 

Cuộc thi đảm bảo chất lượng và thời gian yêu cầu của Ban Tổ chức.
IV. Thời gian và địa điểm
1. Vòng sơ khảo: Ban Tổ chức nhận bài thi từ ngày 02/03/2020 đến 

ngày 30/6/2020 (Thư viện tỉnh tổ chức chấm điểm, trao giải và gửi bài dự thi 
Vòng chung kết).

2. Vòng chung kết: Ban Tổ chức nhận bài dự thi trước ngày 15/7/2020; 
tổ chức chấm bài và trao giải, vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc tại Hà Nội dự 
kiến vào đầu tháng 09/2020.
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V. Kinh phí tổ chức
Thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Thư viện tỉnh.
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch, tổ chức tốt 

Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020; Báo cáo Vụ Thư viện – 
Bộ Văn hóa và Thể thao theo quy định.

2. Chỉ đạo các phòng chuyên môn của Thư viện thực hiện:

2.1. Phòng Thông tin – Thư mục: 
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký 

Vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020, hoàn thành trước ngày 
29/02/2020;

- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch phân 
công tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 29/02/2020;

- Triển khai việc đăng thông báo về cuộc thi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trang thông tin điện tử của đơn vị.

2.2. Các phòng chuyên môn của Thư viện: Phối hợp phòng Thông tin-
Thư mục tổ chức phân công thực hiện theo Kế hoạch đề ra. Báo cáo kịp thời 
các công việc đột xuất cho lãnh đạo Thư viện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020 
của Thư viện tỉnh./.

Nơi nhận.
- Vụ Thư viện-BVHTTDL (b/c);
- Sở VHTT (b/c, VBĐT);
- Trung tâm VHTT các huyện, thị 
xã, thành phố (VBĐT);
- Lưu: VT, TTTM.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Châu Hùng
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