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Số:
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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V/v “Tổ chức Cuộc thi Đại sứ
Văn hóa đọc năm 2021”

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021
của Trường THCS THSP Lý Tự Trọng.
Thực hiện văn bản số: 202 /SGDĐT-GDTrH, ngày 02/02/ 2021 của sở GD
và ĐT V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Kon Tum năm
2021;
Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường THCS THSP Lý Tự
Trọng V/v Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021;
Trường THCS THSP Lý Tự Trọng xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi
“Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho học sinh trong toàn
trường nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách. Từ đó khuyến khích, thúc
đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu
tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
- Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc
trong việc nâng cao nội lực của học sinh trong việc tiếp cận với thông tin và tri thức
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi
dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho học sinh, đẩy mạnh
xây dựng xã hội học tập.
- Liên thông cuộc thi này trong việc Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam (21/4),
lần thứ 8, năm 2021.
II. Nội dung tham gia cuộc thi:
Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 có thể chọn 1 trong
3 đề sau:
Đề 1:
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm
thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em. ( không quá 3 trang A4).
Câu 2: 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? ( không quá 3 trang
A4).

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 họa). ( không quá 3 trang
A4).
Câu 2: 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? ( không quá 3 trang
A4).
Đề 3:
Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc.
( không quá 3 trang A4).
(Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.)
Câu 2: 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? ( không quá 3 trang
A4).
III. Giải thưởng cuộc thi:
Nhà trường sẽ trao giải thưởng cho cá nhân và tập thể như sau:
• Giải cá nhân
Trao giải theo 08 hạng mục sau: (mỗi hạng mục 4 giải)

1. Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;
2. Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;
3. Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp
nhất;
4. Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
5. Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
6. Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
7. Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;
8. Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất.
• Giải tập thể

- Lớp có nhiều học sinh tham gia nhất: 03 lớp.
- Lớp có nhiều thí sinh đạt giải nhất: 03 lớp
* Lưu ý: Nhà trường sẽ tìm kiếm và vận động tài trợ từ các nguồn khác
nhau để trao thưởng xứng đáng nhất cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
IV. Thời gian, các bước của cuộc thi:
1.Từ ngày 09/3 đến 16/3/2021, học sinh toàn trường tiến hành đăng ký cuốn
sách mình sẽ đọc theo mẫu ( MS1) cho GCVN lớp và GVCN lớp chuyển Danh sách
đăng ký của lớp về địa chỉ mail: thuvien232@gmail.com (đ/c Thanh, thư viện, tổng
hợp và báo cáo hiệu trưởng).
2. Từ ngày 22/3/2021: Bắt đầu nhận bài dự thi.

3. Ngày 17/4/2021: Kết thúc nhận bài.
4. Ngày 19/4/2021: Ban giám khảo chấm bài.
5. Ngày 03/5/2021`: Công bố kết quả và chọn bài xuất sắc dự thi cấp tỉnh.
6. Nhà trường sẽ giới thiệu các bài xuất sắc của HS kịp thời trên 365 và
Youtube để mọi người cùng xem.
V. Tổ chức thực hiện:
- Các thành viên Ban tổ chức, GVCN và các bộ phận liên quan cùng phối hợp
để thực hiện.
Đây là hoạt động rất ý nghĩa và cần thiết, đề nghị tất cả CB, GV, NV, HS toàn
trường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT (b/c);
- GVCN, Tổng phụ trách, thư viện (t/h);
- Website ; Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Ghi chú:
- Mỹ thuật hướng dẫn hạng mục 3, thi cá nhân.
- Tổ Tiếng Anh hướng dẫn hạng mục 4, 7, thi cá nhân.
- Tổ Ngữ văn phân chia hướng dẫn các hạng mục còn lại.
- Đ/c Cường, hướng dẫn thống nhất Mẫu giấy, bìa, phông chữ…

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS THSP
LÝ TỰ TRỌNG
Số: /QĐ-LTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 09 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Tổ chức “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THSP LÝ TỰ TRỌNG
Căn cứ Kế hoạch số: , ngày 08/3/2021 V/v“Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn
hóa đọc năm 2021” của Trường THCS THSP Lý Tự Trọng;
Xét đề nghị của bộ phận thư viện nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức “Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”
của Trường THCS THSP Lý Tự Trọng, gồm các ông (bà); có tên trong danh sách
kèm theo.
Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Trưởng Ban sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Chỉ đạo và thực hiện đúng công việc theo kế hoạch.
- Tham mưu kịp thời cho hiệu trưởng khi có những phát sinh mới.
Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán và các ông (bà) có tên tại Điều 1
chịu thi hành Quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu VP.

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC
“Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”
(Kèm theo Quyết Định số: /QĐ-LTT ngày 08 /3/2021)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Họ và tên
Trần Ngọc
Lâm
Nguyễn Lê Thanh Hương
Phan Thị Thúy
Hà
Hoàng Thị Mỹ
Hương
Nguyễn Thế Cường
Nguyễn Mạnh
Hảo
Nguyễn Thị Phương Thanh
GVCN của 37 lớp
Đỗ Thị Thúy
Kiều
Lê Thị Hoàng
Anh

Chức vụ
HT
Phó HT
Tổ trưởng
Tổ trưởng
GV
TPT
Thư viện
GVCN
Tổ trưởng
K .Toán

Danh sách này gồm có 46 người.

Nhiệm vụ
Trưởng ban Tổ chức; Trưởng ban GK.
Phó ban Tổ chức.
Tổ trưởng GK tiếng Việt
Tổ trưởng GK tiếng Anh
Tổ trưởng GK Mỹ thuật
Thành viên - tổng hợp khen thưởng.
Thành viên - tổng hợp , báo cáo.
Thành viên.
Thành viên
Thành viên- Phụ trách kinh phí.
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MẪU 01

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỌC SÁCH
CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC 2021
LỚP:………..
( chuyển về địa chỉ: thuvien232@gmail.com)
TT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Họ và Tên

Tên tác phẩm

Tác giả

26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Tổng số: Danh sách này có:………HS tham gia/……… Tổng HS lớp.
Kon Tum, ngày 16 tháng 3 năm 2021
GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

