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KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022  

    

Thực hiện công văn số 409/SGDĐT- GDTXCTTT ngày 23/03/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đăk Nông về việc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 

Nay trường THPT Đăk Song triển khai nội dung, hình thức thi cho học sinh như 

sau: 

1. Mục đích của cuộc thi: 

 Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh THPT trên địa 

bàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi học sinh từ đó khuyến 

khích thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng 

đọc sách cho học sinh, 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 góp 

phần nâng cao dân trí, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật và phát triển tư duy khả 

năng sáng tạo bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ 

trẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 

 Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tổ chức vòng sơ khảo cấp trường chọn ra bài thi xuất 

sắc tham gia dự thi cấp tỉnh và cấp quốc gia nhằm tìm ra danh hiệu Đại sứ văn hóa đọc 

ở Việt Nam. 

2. Yêu cầu: 

 GVCN phổ biến đến tất cả học sinh lớp mình. 

Mỗi lớp có ít nhất 1 video tham gia dự thi giới thiệu về một cuốn sách mà em yêu 

thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em. Nếu được 

chọn là Đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và 

mọi người đọc sách nhiều hơn? 

3. Quy định về video dự thi:  

Bài dự thi bằng hình thức quay clip có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px. 

Đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh (bài hát, âm thanh phải thực hiện theo quy định 

về bản quyền). Thời lượng của clip tối thiểu là 5 phút, tối đa là 10 phút và được lưu 

bằng định dạng phổ biến mp4,avi,mpeg,mkv,klv,…  

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

Học sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, 

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

Các bài đạt giải cấp trường được chọn tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” 

cấp tỉnh Đăk Nông năm 2022  

4. Thời gian, địa điểm nơi nhận. 

Địa chỉ nộp clip: Thư viện (cô Hà Thị Thanh Nga) 

Hình thức nộp: Mail  ngahtt@c3daksong.edu.vn, USB hoặc ghi đĩa DVD 

Thời hạn: Trước 17h ngày 15/4/2022 
 

mailto:ngahtt@c3daksong.edu.vn


 

5. Cơ cấu giải thưởng 

Giải cá nhân: 

- 01 giải nhất: 100.000 đồng 

- 02 giải nhì:    80.000 đồng 

- 03 giải ba:     60.000 đồng 

Thành tích tham gia của các lớp được tính vào thi đua theo quy chế đánh giá thi đua. 

Trên đây là một số nội dung về cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022. Yêu cầu 

GVCN của các lớp đôn đốc học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có 

gì thắc mắc thì gặp trực tiếp cô Hà Thị Thanh Nga (Điện thoại): 0976.015.615.  
 

 

Nơi nhận 
- GVCN (t/b) 

- Website ( để t/b) 

- Lưu VT 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Cù Tuấn Khanh 
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