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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022
Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17/08/2021 của UBND
tỉnh Lào Cai về thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số
96/KH-UBND ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về tổ chức Ngày sách và
Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Văn bản
số 774/BVHTTDL-TV ngày 10/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về
việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022 (sau
đây gọi là Cuộc thi) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ;
hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, khuyến khích
việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách; góp phần phát triển văn hóa đọc trong
nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.
- Khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa
đọc trong việc góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi
dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh; khơi dậy truyền thống
yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
đối với thế hệ trẻ Lào Cai.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của
đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra.
- Đáp ứng yêu cầu về tiến độ triển khai, nội dung dự thi và đảm bảo chất
lượng, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề Cuộc thi: “Khát vọng phát triển đất nước”.
2. Phạm vi, đối tượng dự thi: Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh phổ
thông, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
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3. Nội dung, hình thức dự thi: Nội dung, hình thức dự thi theo Thể lệ Cuộc
thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022 ban hành kèm Kế hoạch này. Thí
sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập (Không làm bài dự thi theo nhóm).
4. Thời gian tổ chức Cuộc thi:
- Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 30/6/2022.
- Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận bài dự thi trước ngày 30/6/2022;
phân loại, tổ chức chấm bài dự thi, thực hiện phỏng vấn trực tiếp thí sinh để chọn ra
Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai và lựa chọn tối đa 20 bài dự thi xuất
sắc nhất tham gia Vòng chung kết Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức tại Hà Nội trước ngày 15/7/2022.
- Tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh trong tháng 8/2022.
5. Giải thưởng Cuộc thi cấp tỉnh: Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trao Giấy
chứng nhận và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất
sắc tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau:
a) Giải tập thể (11 giải), gồm:
- Trường có nhiều thí sinh tham gia nhất: 01 giải.
- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 giải.
- Đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo: 9 giải.
b) Giải cá nhân (60 giải), gồm:
- Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu: 04 giải.
- Giải A: 04 giải.
- Giải B: 08 giải.
- Giải C: 12 giải.
- Giải khuyến khích: 32 giải.
c) Giải chuyên đề (10 giải), gồm:
- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất: 01 giải.
- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất: 01 giải.
- Bài thơ khuyến đọc hay nhất: 01 giải.
- Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất: 01 giải.
- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất: 01 giải.
- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất: 01 giải.
- Bài dự thi thể hiện chủ đề Cuộc thi ấn tượng nhất: 01 giải.
- Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất: 01
giải.
- Bài dự thi ứng dụng công nghệ thông tin sáng tạo nhất: 01 giải.
- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách viết về Lào Cai hay nhất: 01 giải.
Căn cứ vào tình hình thực tế về chất lượng bài dự thi của các cấp, Ban Tổ
chức Cuộc thi có thể thay đổi và sắp xếp cơ cấu giải thưởng cho hợp lý.
III. KINH PHÍ
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- Kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và tham gia vòng chung kết Cuộc thi
Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức được sử
dụng từ nguồn dự toán ngân sách tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa và Thể thao tại
Quyết định 4399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022. Nội dung và định mức chi theo quy định hiện hành.
- Cấp cơ sở, căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, các đơn vị, trường học
bố trí nguồn kinh phí tổ chức và trao giải thưởng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa và Thể thao:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan
triển khai thực hiện Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch.
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi cấp tỉnh gồm
đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và
phòng ban, đơn vị liên quan.
- Tổ chức phát động, phổ biến rộng rãi về Cuộc thi bằng các cách thức phù
hợp, hiệu quả và tuyên truyền qua hệ thống thông tin, truyền thông và hệ thống thư
viện công cộng của tỉnh. Hướng dẫn, giải đáp thông tin các đơn vị đầu mối tổ chức
vòng thi cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định.
- Lập dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi; chủ trì, theo dõi chung tình hình,
tiến độ triển khai Kế hoạch Cuộc thi; Tổng kết, đánh giá, tổ chức trao giải thưởng
và báo cáo kết quả Cuộc thi gửi UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lựa
chọn tối đa 20 bài dự thi xuất sắc nhất tham gia Vòng chung kết Cuộc thi do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi
theo Kế hoạch. Cử đại diện lãnh đạo Sở tham gia Ban Tổ chức; cử lãnh đạo các
phòng chuyên môn thuộc sở, lãnh đạo các Trường, lãnh đạo Phòng Giáo dục và
Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi theo đề
xuất của Sở Văn hóa và Thể thao.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các
Trường Trung học Phổ thông, Trung tâm KTTH-HNDN&GDTX tỉnh, Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức Cuộc thi, tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh các cấp học tích cực hưởng ứng và tham dự
Cuộc thi đúng thời gian quy định; Tiếp nhận, tổng hợp danh sách và lựa chọn các
bài thi xuất sắc nhất của mỗi cấp học gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; Gửi Kế
hoạch, văn bản triển khai và Báo cáo kết quả Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi
cấp tỉnh (theo biểu mẫu đính kèm) để phục vụ xét chọn giải tập thể; Tổ chức triển
khai bình chọn clip bài dự thi của tỉnh Lào Cai tham gia vòng chung kết toàn quốc
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi
theo Kế hoạch. Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức, lãnh đạo các phòng,
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đơn vị chuyên môn tham gia Ban Giám khảo của Cuộc thi theo đề xuất của Sở Văn
hóa và Thể thao.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đăng tải Thể lệ Cuộc thi, thực
hiện công tác thông tin, truyền thông về Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai
năm 2022.
- Lồng ghép nội dung phát động Cuộc thi cấp tỉnh vào Lễ phát động hưởng
ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lào Cai.
4. Sở Tài chính: Chủ trì, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp
tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán
kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch đúng quy định.
5. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, Trường Cao đẳng Lào
Cai: Phát động, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai, hướng dẫn học sinh,
sinh viên tích cực hưởng ứng và tham dự Cuộc thi đúng thời gian quy định; Tiếp
nhận, tổng hợp danh sách, tổ chức chấm thi và lựa chọn các bài thi xuất sắc nhất
gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh; Gửi Kế hoạch, văn bản triển khai và Báo cáo
kết quả Cuộc thi gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (theo biểu mẫu đính kèm) để
phục vụ xét chọn giải tập thể; Tổ chức triển khai bình chọn clip bài dự thi của tỉnh
Lào Cai tham gia vòng chung kết toàn quốc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm
VHTT-TT và các đầu mối liên quan phát động, tuyên truyền, phổ biến thông tin
rộng rãi bằng các cách thức phù hợp về Cuộc thi; hướng dẫn, khuyến khích, động
viên học sinh các cấp tích cực hưởng ứng và tham dự Cuộc thi; nâng cao hiệu quả,
chất lượng tổ chức triển khai Cuộc thi tại cơ sở; Gửi kế hoạch, văn bản triển khai,
báo cáo kết quả Cuộc thi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (theo biểu mẫu đính
kèm) để phục vụ xét chọn giải tập thể.
- Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương bố trí nguồn kinh phí tổ chức và
trao giải thưởng Cuộc thi ở cấp cơ sở.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc của UBND tỉnh
Lào Cai năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa và Thể thao; Giáo
dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền
thông; Tài chính;
- Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai;
- Trường Cao đẳng Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, PCVP2;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX3.
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