
 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BVHTTDL-TV  
V/v tổ chức Cuộc thi  

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 

 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

    Kính gửi:  

    - Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; 

          - Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; 

    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể 

thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành; 

          - Hội Người mù Việt Nam; 

            - Trường Đại học/Học viện; 

            - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. 
 

Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện 

Quyết định số 2223/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án, Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2022 và triển khai một số nội dung sau: 

1. Mục đích 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh 

viên trên toàn quốc 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 đất nước, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con 

người Việt Nam. 

2. Dự kiến địa điểm và thời gian tổ chức 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức với 02 vòng:  

- Vòng sơ khảo: Tổ chức tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh/thành, 

Hội Người mù Việt Nam, các trường đại học/học viện, Nhà Xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. Thời gian: Từ tháng 3/2022 đến ngày 14/7/2022. 

- Vòng chung kết: Ban Tổ chức nhận bài dự thi trước ngày 15/7/2022; tổ 

chức chấm bài và trao giải, vinh danh Đại sứ Văn hóa đọc tại Hà Nội dự kiến 

vào cuối tháng 11/2022. 

3. Nội dung tham gia Cuộc thi 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 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 

hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi (được gửi kèm theo Công văn này). 

 

 



 

 

4. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu Thể lệ để triển khai tổ chức vòng sơ khảo, 

gửi bài tham gia vòng chung kết Cuộc thi đảm bảo chất lượng và thời gian: 

- Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác 

Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) tạo điều kiện và chỉ đạo các đơn vị triển 

khai vòng sơ khảo đối với đối tượng sinh viên thuộc lực lượng vũ trang. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn và giao 

cho Thư viện công cộng cấp tỉnh là đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai 

vòng sơ khảo cuộc thi đối với đối tượng học sinh, sinh viên. 

- Hội Người mù Việt Nam xây dựng kế hoạch và triển khai vòng sơ khảo 

đối với đối tượng học sinh, sinh viên khiếm thị. 

- Các trường đại học/học viện giao cho Thư viện, Trung tâm Thông tin 

Thư viện (hoặc tương đương) là đầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai vòng 

sơ khảo cuộc thi đối với các đối tượng sinh viên nhà trường.  

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch và triển khai vòng 

sơ khảo cuộc thi đối với các đối tượng học sinh, sinh viên tại các địa phương, 

trường đại học/học viện không triển khai tổ chức vòng sơ khảo. 

5. Kinh phí tổ chức  

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động của 

cơ quan, đơn vị. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo 

triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và báo cáo cụ thể như sau: 

- Văn bản và Kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

vòng sơ khảo gửi trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.  

- Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc vòng sơ khảo (theo 

biểu mẫu gửi kèm) và gửi bài dự thi đạt giải vòng sơ khảo tham gia vòng chung 

kết trước ngày 15 tháng 7 năm 2022.  

Thông tin chi tiết gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư 

viện), số 51, Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Thư viện Quân đội; 

- Thư viện tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TV, KP. 145. 
 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hùng 

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên Vụ Thư viện   

ĐT: 024-39438231 (266) hoặc 0914.654.006; Email: kimphuongntk.vtv@bvhttdl.gov.vn. 

mailto:kimphuongntk.vtv@bvhttdl.gov.vn.


 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị:  

- Cán bộ phụ trách hoạt động:       

- Số điện thoại:      

- Email: 

2. Số học sinh/sinh viên tham gia cuộc thi:           , trong đó: 

  + Số học sinh tiểu học: 

  + Số học sinh trung học cơ sở: 

  + Số học sinh trung học phổ thông: 

  + Số sinh viên: 

3. Số trường tham gia cuộc thi:                   , trong đó: 

  + Số trường tiểu học: 

  + Số trường trung học cơ sở: 

  + Số trường trung học phổ thông: 

  + Số trường đại học (nếu có): 

4. Trường có số học sinh/sinh viên tham gia vòng sơ khảo nhiều nhất:  

 + Tên trường: 

 + Số bài dự thi tham gia: 

5. Trường có số học sinh/sinh viên đạt giải vòng sơ khảo nhiều nhất:  

 + Tên trường: 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…… 

 

 

               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………..,ngày     tháng      năm 2022 

MẪU 



 

 

 + Số bài dự thi đạt giải: 

II. BÀI DỰ THI THAM DỰ VÕNG CHUNG KẾT 

1. Số lƣợng bài dự thi gửi tham gia vòng chung kết 

- Tổng số bài:             , trong đó: 

 + Số lượng bài của học sinh tiểu học: 

 + Số lượng bài của học sinh trung học cơ sở: 

 + Số lượng bài của học sinh trung học phổ thông: 

 + Số lượng bài của sinh viên: 

2.  Danh sách bài dự thi tham gia vòng chung kết 

STT Họ và tên Lớp Trƣờng Đề thi 

Giải 

vòng sơ 

khảo 

Cuốn 

sách  

chia sẻ
1
 

Nhà xuất 

bản 

Hình thức bài dự thi 
Số điện thoại  

và Email  

liên hệ Văn bản Thuyết trình
2 

Tác phẩm 

hội họa 

            

            

            

            

            

            

 

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và đóng dấu) 

                                           
1 Ghi tên các cuốn sách thí sinh chia sẻ (trường hợp thí sinh dự thi Đề 1). 
2 Để tránh thất lạc clip (video, audio) của thí sinh, yêu cầu các đơn vị tổ chức vòng thi sơ khảo tập hợp các bài dự thi vào USB/Đĩa CD/Email... 

và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện); tên bài dự thi ghi theo cấu trúc: Tên tỉnh - Họ và tên thí sinh - Cấp học - Đề thi. 

- Báo cáo gửi theo đường công văn và đồng thời gửi qua email: kimphuongntk.vtv@bvhttdl.gov.vn./. 

mailto:kimphuongntk.vtv@bvhttdl.gov.vn./


 

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

 

1. Thư viện Quân đội: 01 

2. Sở VHTTDL: 10 

2. Hội Người mù Việt Nam: 01 

3. Trường Đại học/Học viện: 45 

4. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: 01 

5. Thư viện công cộng cấp tỉnh: 63 
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