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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”  

vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-SVHTTDL ngày 20/4/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” vòng sơ 

khảo tỉnh Cao Bằng năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (VHTTDL) xây dựng Kế hoạch tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi với 

những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tôn vinh các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi “Đại sứ Văn 

hóa đọc” năm 2022 vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng, qua đó khuyến khích thói 

quen, kỹ năng đọc sách và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao 

đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc. 

Góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, khơi dậy khát 

vọng cống hiến, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người 

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

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi đảm bảo tính trang trọng, 

khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian: 9h30’ ngày 27/11/2022 (Chủ nhật) 

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Cao Bằng, đường Hoàng Như, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

3. Thành phần: Khoảng 100 đại biểu 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở VHTTDL; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo và Bồi dưỡng, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố; 
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- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi;  

- Đại diện Lãnh đạo các Trường có thí sinh đạt giải; Các thí sinh đạt giải 

Cuộc thi; 

- Phóng viên: Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

4. Chương trình  

- Đón tiếp đại biểu, thí sinh; 

- Văn nghệ chào mừng;  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo kết quả Cuộc thi; 

- Công bố kết quả, trao giải Cuộc thi; 

- Đại diện thí sinh phát biểu; 

- Bế mạc; 

- Chụp ảnh lưu niệm. 

5. Ma két 

5.1. Ma két sân khấu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI 

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC”  

VÒNG SƠ KHẢO TỈNH CAO BẰNG NĂM 2022 

 

                                    Cao Bằng, ngày 27 tháng 11 năm 2022 

 

5.2. Ma két ngoài sảnh chính 
 

 

 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VÀ THÍ SINH 

ĐẾN DỰ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC” 

VÒNG SƠ KHẢO TỈNH CAO BẰNG NĂM 2022 

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Tổng kết Cuộc thi từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 

2022 giao cho đơn vị Thư viện tỉnh và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác 

(nếu có). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: Phối hợp với Thư viện tỉnh dự thảo giấy mời đại biểu, 

khách mời dự Tổng kết và trao giải Cuộc thi. 

2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: Thẩm định các văn bản; Hướng 

dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

3. Thư viện tỉnh 

- Xây dựng Kế hoạch, nội dung, chương trình Tổng kết và trao giải Cuộc 

thi; chuẩn bị nội dung giấy mời; lập danh sách khách mời, in và gửi giấy mời dự 

Tổng kết và trao giải Cuộc thi; 

- Thực hiện công tác tổ chức; công tác khen thưởng, trao giải; chuẩn bị 

Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức Cuộc thi, bài Bế mạc Tổng kết Cuộc thi; 

- Phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng ma két, trang trí phục vụ chương 

trình Tổng kết và trao giải Cuộc thi; thiết kế, in giấy chứng nhận; chuẩn bị hoa, 

quà tặng các trường, thí sinh đạt giải và đại biểu đến tham dự. 

4. Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh 

- Đảm bảo âm thanh, ánh sáng tại Nhà Văn hóa trung tâm. 

- Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Chương trình văn nghệ 

chào mừng. 

5. Trung tâm Đào tạo thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh: Chuẩn bị 

02 tiết mục văn nghệ biểu diễn trong Chương trình văn nghệ chào mừng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn 

hóa đọc” năm 2022 vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. Đề nghị các phòng, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo;  

 - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Lưu: VT, QLVHGĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Sầm Việt An 
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