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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KHPH/SVHTTDL-GDĐT ngày 04/3/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về phối hợp tổ chức 

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2020; Căn cứ Thể lệ Cuộc thi Đại sứ 

Văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Hà Nam năm 2020, cụ thể 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Cuộc thi 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 phát triển văn 

hoá đọc trong nhà trường và cộng đồng. 

- Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hoá 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 đúng pháp luật, hình thành lối sống lành 

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

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của thư viện trường học. 

2. Yêu cầu 

100% các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS triển khai sâu rộng Cuộc thi tới 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; đảm bảo tính khách quan, 

khoa học, an toàn, chất lượng và hiệu quả.  

II. Đối tượng dự thi, nội dung và hình thức 

1. Đối tượng dự thi: Học sinh khối lớp 3,4,5 (cấp Tiểu học) và học sinh khối 

lớp 6,7,8,9 (cấp THCS) trong các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện 

năm học 2019-2020. 

2. Nội dung thi: Thí sinh tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Hà Nam 

năm 2020 có thể chọn 1 trong 3 đề sau: 

Đề 1 

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một suốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em. 

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hoá đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì 

để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

Đề 2 

Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ 

mọi người đọc sách (khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh hoạ). 



Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hoá đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì 

để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

Đề 3 

Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến 

khích thí sinh vẽ tranh minh hoạ hoặc có lời song ngữ tiếng Anh. 

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ văn hoá đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì 

để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

3. Hình thức dự thi: Thí sinh dự thi bằng các bài thi độc lập. Thí sinh có thể 

trình bày bài bằng một trong hai hình thức:  

3.1. Thi viết: 

+ Bài dự thi phải được viết bằng tay trên khổ giấy A4 có in dòng kẻ; sử dụng 

ngôn ngữ tiếng Việt, trong sáng, dễ hiểu (riêng Đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh);  

+ Bài dự thi của mỗi học sinh phải được đính kèm phiếu thông tin dự thi (phía 

trước bài dự thi); nhà trường in mẫu phiếu để học sinh viết thông tin theo quy định 

(Theo mẫu đính kèm).  

+ Thí sinh cần phải trích dẫn rõ nguồn khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, 

câu nói, tranh, hình ảnh,… của người khác trong bài dự thi. 

+ Bài dự thi phải chưa từng được công bố, đăng tải dưới bất kỳ hình thức nào. 

3.2. Bài dự thi theo hình thức Quay Clip: Yêu cầu in ra đĩa CDROM, đóng 

riêng bì và ghi rõ (Tên huyện, Họ tên thí sinh, giới tính, ngày tháng năm sinh, 

trường, lớp, đề thi, số điện thoại, email) và gửi file mềm qua địa chỉ Email: 

ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn. 

III. Tổ chức thực hiện 

 1. Đối với các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS  

1.1. Lịch trình thực hiện 

- Ngày 06/5/2020: Các trường triển khai và phát động Cuộc thi tới cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.  

 - Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 18/5/2020: Học sinh hoàn thành bài dự thi 

 - Ngày 19/5/2020: Tổ chức chấm vòng sơ khảo cấp trường để lựa chọn các bài 

dự thi tiêu biểu xuất sắc nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo số lượng sau: Cấp 

Tiểu học: 3 bài/ trường; cấp THCS: 04 bài/trường.  

 - Ngày 20/5/2020: Các trường nộp báo cáo kết quả triển khai cuộc thi (theo 

mẫu đính kèm) và bài dự thi xuất sắc về Phòng Giáo dục và Đạo tạo để thẩm định 

cấp Phòng (đồng chí Phạm Tiến Dũng nhận).  

1.2. Một số giải pháp  

- Tích cực phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về mục đích ý nghĩa, nội dung của 

cuộc thi theo Thể lệ cuộc thi, kế hoạch của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tới cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường;  

- Phân công cán bộ quản lý phụ trách, giao nhiệm vụ cho giáo viên để hướng 

dẫn, tư vấn cho học sinh tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả.  

- Thường xuyên khuyến khích, động viên, đôn đốc để học sinh tham gia cuộc 
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thi tích cực; đảm bảo về số lượng và chất lượng các bài tham dự thi. 

- Tổ chức tiếp nhận các bài thi viết của học sinh, chấm sơ khảo cấp trường; việc 

chấm bài dự thi cần đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng trong đánh giá 

các bài dự thi.  

- Đối với các bài dự thi còn lại các trường đóng gói, lưu trữ kèm theo hồ sơ 

triển khai cuộc thi (lưu tại trường). 

- Các nội dung khác thực hiện theo Thể lệ Cuộc thi gửi kèm. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Triển khai kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi; tổ chức thẩm định bài dự thi 

của các đơn vị và chọn 100 bài dự thi xuất sắc của học sinh (cấp Tiểu học và THCS) 

gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh trước ngày 25/5/2020; tổng hợp báo cáo, đánh 

giá việc tham gia của các đơn vị trường học… 

IV. Sử dụng kết quả Cuộc thi 

Kết quả Cuộc thi sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả lĩnh vực 

ngoài giờ lên lớp trong năm học 2019-2020 (Theo cấp học).  

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu các trường Tiểu học, THCS, 

TH&THCS trong huyện tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, đúng lịch./. 
 

 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 
 - Trưởng phòng (để báo cáo); 

 - Lãnh đạo PGD (để ph/h chỉ đạo); 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 - CV: TH, THCS (để phối hợp); 

 - Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, NGLL. 

 
 
 

 

 

 
Ngô Sỹ Khánh 
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