
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /KH-SVHTTDL Long An, ngày      tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc vòng sơ khảo, năm 2022

Thực hiện Công văn 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. Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) Long An xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện như sau:

I. Mục đích
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa là hoạt động dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn 

toàn tỉnh, nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên từ 
đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ; khuyến khích 
việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển “Văn hóa đọc” 
trong nhà trường, cộng đồng, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển địa phương; 
góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

II. Đối tượng dự thi
Cuộc thi được tổ chức dành cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An.
III. Chủ đề, nội dung, yêu cầu về bài dự thi
1. Chủ đề: “Khát vọng phát triển đất nước”
2. Nội dung thi 
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc vòng sơ khảo năm 2022 có chủ đề “Khát vọng 

phát triển đất nước”, các cá nhân tham dự bằng hình thức làm bài trả lời các câu hỏi 
theo Thể lệ cuộc thi (Thể lệ được kèm theo Kế hoạch này) 

3. Thời gian
- Phát động cuộc thi: Từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 01/6/2022. 
(tính theo dấu bưu điện)
- Tổng kết vòng sơ khảo: Dự kiến ngày 30/6/2022.
- Báo cáo kết quả và  gửi bài tham gia Vòng chung khảo trước: 15/7/2022.
4. Nơi nhận bài thi 
Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An: Số 26, đường Trương Công Xưởng, Phường 1, 

thành phố Tân An, tỉnh Long An. 
IV. Ban Tổ chức
1. Ông Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL - Trưởng ban; 
2. Ông Trương Văn Sang, Giám đốc Bảo Tàng - Thư viện tỉnh - Phó Trưởng 

ban; 
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3. Ông Đoàn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH, TT và DL - Thành viên;
4. Bà Phạm Đỗ Thoại Hà, Kế toán trưởng Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Thành 

viên.
V. Ban Giám khảo
1. Ông Trương Văn Sang, Giám đốc Bảo tàng -Thư viện tỉnh - Trưởng ban;
2. Ông Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Phó trưởng 

ban;
3. Ông Văn Hoàng Linh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thư viện Bảo tàng -Thư 

viện tỉnh - Thành viên; 
4. Ông Trần Quang Phong, Viên chức Bảo tàng -Thư viện tỉnh - Thành viên;
5. Bà Lương Nguyễn Kim Ngân, Viên chức Bảo tàng -Thư viện tỉnh - Thành 

viên.
VI. Tổ thư ký, giúp việc
(Tổng hợp, lập danh sách, thống kê, ghi phát thư mời, phát thưởng…) 
1. Bà Trần Thị Hồng Nhung, Viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Tổ Trưởng;
2. Bà Lê Thị Hồng Cẩm, Viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Dương Kim Tuyền, Viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh -Thành 

viên;
VII. Tổ khánh tiết và phục vụ Lễ sơ kết 
1. Ông Dương Minh Đạt, Viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Tổ trưởng;  
2. Ông, Phương Thái Dương, Viên chức Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Thành viên; 
3. Bà Hoàng Lê Tố Luynh, Văn thư Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Thành viên; 
4. Bà Nguyễn Hoàng Anh Thư, Kế toán Bảo tàng - Thư viện tỉnh - Thành viên.
VIII. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải cá nhân: Trao giải theo chuyên đề (dành cho 03 cấp học phổ thông: Tiểu 
học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bậc đại học), gồm 08 chuyên đề: 

- Bài chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất;
- Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất;
- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
- Sáng tác kịch khuyến đọc hay nhất;
- Tranh vẽ khuyến đọc ấn tượng nhất;
- Bài dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất;
- Bài dự thi thể hiện chủ đề Cuộc thi ấn tượng nhất;
- Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất. 
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  Mỗi chuyên đề có 03 giải thưởng, gồm 24 giải và 20 giải khuyến khích: 
- Giải A: 800.000 đ/chuyên đề x 8 chuyên đề = 6.400.000 đ. 
- Giải B: 500.000 đ/chuyên đề x 8 chuyên đề = 4.000.000 đ. 
- Giải C: 300.000 đ/chuyên đề x 8 chuyên đề =  2.400.000 đ. 
- Giải Khuyến khích: 200.000 đ x 20 giải tổng hợp = 4.000.000 đ 
2. Giải tập thể: gồm 01 giải trị giá 1.500.000 đ/giải
- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 01 trường.
IX. Kinh phí thực hiện 
Sử dụng từ nguồn kinh phí chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng – Thư viện tỉnh 

năm 2022.
X. Tổ chức thực hiện
Văn phòng Sở phối hợp với Bảo tàng - Thư viện tỉnh triển khai thực hiện kế 

hoạch và tham mưu tổ chức công tác tổng kết khen thưởng.
Bảo tàng - Thư viện tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai Kế hoạch này đến 

toàn thể các trường học trên địa bàn tỉnh Long An. 
Kế hoạch này, báo cáo Vụ Thư viện (Bộ VH, TT và DL) trước ngày 31/3/2022.
Căn cứ Kế hoạch này các phòng ban, cá nhân có liên quan chuẩn bị chu đáo và 

triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cuộc thi đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:
- Bộ VH,TT và DL - Vụ Thư viện (b/c);
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;
- Phòng VH và TT các huyện, TX.Kiến Tường, TP.Tân An;
-Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở VH, TT và DL;
- Văn phòng Sở; 
- Bảo tàng - Thư viện tỉnh;
- Lưu: VT,BTTV. Hùng.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Dũng 
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