
UBĨ^ TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆT NAM
SỜVẢNHỏA THẺ THAO VẰDUIỊCH Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Số:^ 3 /SVHTTDL-QLVH
V/v tồ chức cuộc thi Đại sứ 

Văn hóa đọc năm 2019

ĐắkLắk, ngày^ĩ'thảng Oì năm 20ỉ 9

Kính gửi: Sờ Giáo dục và Đào tạo tình Đắk Lắk

Thực hiện Công vãn số 58/BVHTTDL-TV, ngày 05/01/2019 của Bộ Vãn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2019 (có vãn bản gửi kèm);
Theo tinh thần Công văn số 58/BVHTTDL-TV, ngày 05/01/2019 nêu 

trên, đối tượng tham gia dự thi là học sinh từ lớp 1 đến lóp 12 tại các trường học 

trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sờ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở 
Giáo dục và Đào tạo có vãn bản chỉ đạo các phòng chức năng liên quan và các 
trường học ừên địa bàn tỉnh phối hợp với Thư viện tinh tổ chức cuộc thi cho học 

sinh ưên địa bàn tĩnh nhà.
Mọi thông tin cần ừao đổi, xin liên hệ với ông Phạm Xuân Tiến, Phó 

Giám đốc Thư viện tĩnh Đắk Lắk (ĐT: 0905.375.779) để phối hợp, thực hiện.
Sờ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự quan tâm, phối 

hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Noinhận:^ 
-Nhưtren; 17
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Thư viện tinh;
- Lưu vi, QLm

SỞ



Bộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỔ: 5ĩ, /BVHTTDL-TV
V/v hưởng dẫn Cuộc ứii 

Đại sứ Văn hỏa đọc năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

HàNộị ngày ỡô thángcunăm 2019

sỡ VẪN HÓA, THỂ THA^ ính gửi;
_ VA DU ụcn- Sờ Van hóa, Thể thao v^à Du lịch /Sờ Vãn hóa và Thể ứiao tinMhành;

ĐẾN ỵg^y Uoị. Qi^ . . ' - Thư viện cáctinMhành phố trực thuộc ữiingưong.

wuixm piiu vc Viẹc^rne auyẹi jye an i^hàt ừiên Văn hóà đọc ừong cộhg 
5..„nãm hưóng đến năm 2030 và Quyết định số 2967/QĐ-

BVHTTOLngảy 01 tháng 8 2017 của Bộ trưởng Bộ Vãnhóa, Thể ứiao va
?^_ycỉ1^phê. du^!lr í10?ch triển khai Đề án Phát trien văn hóa đọc ưongcộng 

động đen nto 2020, đị^ hưởng đến năm 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và m 
lịch sẽtôchức Cuộc thi Đại sứ Vãn hỏa đọc năm 2019. Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch thông báo và hướng đẫn thực hiện một số nội dung sau:

ỉ. Mục đích

. , ■ tíii Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh từ
nêu học đên trung học phổ thông trẽn toàn quốc nhàm khơi dậy niềm đam me 
^c sách đối với;lứạ tuổi &anh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc ày phong 

trào đọc tong thê hệ trẻ, hình thànhthói quen và kỹ năng đọc sach chohọcsmh, 
một yêu tô quan ừọng góp phần phát triền văn hóa đọc trông nhà tnicmg và cộng đongĩ

• - ',T1:lÔ,nễqU.a Cu9c khầng định vị trí, vai trò to ] ớn của văn hỏa đọc tong 
!itìg5tph!n ca0 dân.tri> Phát triền .íư duy, khả năng sáng tạo, bồidư^g 

các^ tto hôn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hùẴĩành lốisone 

lanh mạnh cho ứiế hệ ưé Việt Nam, đẩy mạnh xây dụng xã hội học tập.
___- Cụộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tồ chức vống sơ khảo ở câc địá

5hưa!1!.,và,vỏn?1ch“g ,kết..nílằm tìm dược đại diện danh hiệu Đại sứ Vm hoa 
đọc chính thức đẳu tiên ờ Việt Nam.

2. Dự kiển địa điểm và thòi gian tổ chức

, ■ Vong sơ khảo: Tô chức tại các tinh/thành. Thời gian: Từ ngày 15/2/20IQ
đến ngày 10/3/2019. ụsay

■ V^ng chung kết Ban Tổ chức sẽ chấm bài vầ trao giải, vinh danh Đại sử 
Vặn hóa đọc tại Hà Nội. Thời gian; Tù ngay i 5^3/2019 đen ngay 31 /3/2019. ư

^Nội dung tham gia Cuộc thi 
, . dưng và yêu cầu đặt ra ưong Thề lệ Cuộc thi Đại sử Văn

Thê lệ để triển khai tổ chức vòng sơ khảo ở địa phưmg vằ gtó bài tham^a vong,



1 ■ I

ề

gia vòng chung kết Cuộc ũìì đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của 

Ban tổ chức.
4. Kỉnh phí tỗ chức
Các địa phưcmg chù động xây đựng kế hoạch tồ chửc vòng sơ khảo, dự 

toán kinh phí để tồ chức thực hiện.
Đề nghị các Sỡ Văn hóa, Thề thao và Du lịch/SỞ Vãn hóa và Thể thao tạo 

điều kiện cho các thư viện tỉnhythành triền khai Cuộc thi Đại sứ Vãn hóa đọc 
năm 2019 theo hướng dẫn cùa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và yêu cầu các 

thư viện cấp tính gửi:
- Vãn bản phản hồi về việc triển khai tổ chức Cuộc thi Đại sứ Vãn hóa độc 

ị của tình/thành trước ngày 15 thảng ĩ năm 2019.
Ị - Báo cáo tồ chức Cuộc thi Đại sứ Vãn hóa đọc vòng sơ khảo (thẹo him 
I mẵugửỉ kềm) và bài dự thi đạt giải vồng sơ khảo tham gia vòng chung kết ừước 

\ ng^ Ị3 thảng 3 năm 2019.
; Mọi thông tin chi tiết gửi về Vu Thư viện - Bộ Vãn hỏa, Thể thao và Du 
Ì lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiểm, Hà Nội và qua địa chĩ email: 
; kimphu ongbvh @gmai 1. '

Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng (để bảo cáo);
• Thứ trưởng Trịnh Thi Thủy (để hảo cảo);

TRƯỞNG 
yụ:THƯ VIỆN

-Lưu: VT, TV, KP. 150

ương Thửy Ngà

Mọi ửiông tin đii tiố xin liên hệ: Qiị NgiẠcrĩ Thị Kim Phượng, Chuyói viên Vụ Thư NÌện 
ĐT: 04-39438231 (199); 0914.654.006; địa chiemaíl: kiiDDhuonghvhrg^pmaììrrtm

i *.



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ingày thảng nãm 20Ĩ9

BẢO CÁO TÒ CHỨC
CUỘC THI “ĐẠI Sứ VÃN HÓA ĐỌC 2019”

. Thông tín chung: 
en tỉnh/thành;
'án bộ phụ ữách hoạt động:
lổ điện thoại: Email:
lố học sinh tham gia cuộc thi: số trường tham gia cụỘG thi:
L Danh sách thỉ sinh đạt gĩẵỉ vòng sơ khẵo

mThani^^g

L Tọng họp số IưọTig bài thi theo trường

MCneã-^ĩ®^

cụộc thi vòng sơ khâọ:

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ 

(Kỳ vờ đóng dẩụ)



Bộ VẨN HOÁ, THÈ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI aiủ NGHĨA VBỆT NAM
'' TV-A _ 1»_ nr»_L. .1 _ 1. -1 -r,-ĐỘC lập “ Tự do ^ Hạnh phủc

THẺ LỆ
Cuộc thi Đại sử Văn hóa đọc năm 2019

(Bm hành theo Công văn số sị /BVHTTDL-TVngậyữS thăng 01 nãm 2019 

cửa Bộ Vần hỏa, Thể thao và Dụ ĩịch)

I. ĐỔI TƯỢNG Dự Tm
Học Sinh từ lóp 1 đến lóp 12 đang tíieo học tại các trưòng Tiểu học, Trung học cơ 

sở, Trung học phổ thông và các loạihinh giáố đục VViár
n. NỘI DƯNG, HỈNH THỨC THỊ
1. NỘI dũng thỉ
Tiu' sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hốa đọc có thể chọn 1 trong 3 đề sau:

đIi
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đẵ lảm 

thay đoi nhận thức hoặc cuộc sống của em,
Cậu 2: Nou đuợc chọn 1ầ Đại sử Vãn hóa đọc, em có kế hoạch vả biện phắp gl đề 

Idiuyến khídh các bạn và mọi ngưòd 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 họa).

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sử Văn hốa đọc, em cổ kế hoạch và biện pháp gì để 

khuyển khỉch cẩe bạn và mọi nguời đọc sách nhiều hơn?
Đề 3

Cậụ 1: Viểt tiếp lòi cho một câu chuyên hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyên 

khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lòi song ngữ tiếng Anh.
Câu 2: Nêu được chọn là Đậi sử Văn hóa đọc, em có kể hoạch vả biện pháp gỉ để 

khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
2. Hình thức thi: Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập.
HL QUY ĐỊNH VÈ BÀI Dự Tm

. UV1.5 Y iyi VUI uc cọ me uung mem neng Anh).
-Bài thi phải chưa từng được công bố, đãng tải dưới bất Id hình thức nào.
- Ban Tô chức được quyền sử đụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích

quảng bá cuộc tìii yà các hoạt động khuyển đọc.



IV. PHẠM VI, THỜI GIAN Tỏ CHỨC cuộc THI, ĐỊA CHÌ NHẬN BÀI 

Dự THI
1. Quy mỗ tổ chức cuộc thi
- Cuộc thi Đại sứ Vãn hóa đọc năm 2019 được tổ chức đối với cá nhân tại mục I 

cùạ Thể lệ này trên phạm vi toàn quốc.
- Cuộc thi được diễn ra qua 02 vòng:
+ Vòng sơ khảo: Tổ chức tại các tỉxứi/thành.
+ Vòng chimg két: Tồ chức tại Hà Nội.
2. Thòi gỉant địa chỉ nhận bài dự thỉ và tổng kết cuộc thỉ 
2.1- Thòi gỉan và địa chỉ nhận bài dự thi
. * Vòng sơ khảo: Từ ngày 15/2/2019 đến ngày 10/3/2019.
T Thí sinh nộp bài đự thi kèm theo thông tin đầy đù (theo biểu mẫu gửi kèm).
■7 Thí sinh có thề nộp bài dự thi theo hai cách sau:
+ Cách thứ nhất: Hú sinh gừi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi em học hoặc thư 

viện tỉnh cùa địa phương nơi em sinh sống.
Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Vãn hỏa đọc năm 2019”
+ Cách thử hai: Thí sinh gửi bài dự thi qua hòm thư điện từ cho Ban Tồ chức 

cuộc thi theo địa chi email (tùy thuộc vào từng tinh/thành).
Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Đại sứ Vãn hỏa đọc nãm 2019".
* Vòng chung kết: Từ ngky 15/3/2019đếnngày 31/3/2019.
Các thư viện tỉnh/thành lựa chọn tối đa 30 bài đạt giải gừi về Vụ Thư viện - Bộ 

Văn hóa, Thể thao vả Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.
2.2. Gông bố Danh hiệu Đại sử Văn hóa đọc năm 2019, trao tbưửng và tồng 

kết cuộc thi
Ban Tố chức tổng kết, công bố danh hiệu Đại sử Văn hóa đọc nẫnì 2019 và trao 

thương cho các cá nhân tại Hà Nội dự kiến vào trung tuần tháng 4 nãm 2019.
V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI 

1. Vòng sơ khảo
LJ, Giăỉ cả nhẵn
Trao giải theo các hạng mục sau:
- phiâ sẻ cảm tưởng hay nhất;
“ pâu chuyện sảng tác khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng ừanh đẹp nhắt;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
- Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;



- Ỷ tưòng khuyến đọc sảng tạo và cỏ tính thuyết phục nhất
1. z Giỗi tập thể
- Trựờng có nhiều thí sinh tham gia nhất 01 trường
- Trường có nhiều thỉ sinh đạt giải nhất: 01 trường
* Cảc thư viện tĩnh/thành cỗ thẻ chủ động xếp cơ cẩu giấi cho ptm hợp vắ tựa 

chọn từ Ọ3 đến 04 bài dự thì xuẩt sắc lihầ trong môi hang mục để dự thi vòng chưng 

kểt
2. Vòng chung kết 
2.1é Giẳi chỉnh 

2d.L Giãi cá nhân
- Đanh hiệu Đại sứ Vãn hóa đọc tiêu biểu: 3 Danh hiệu.
- Danh hiệu Đại sứ Vãn hóa đọc: 6 Danh hiệu.
-12 gĩảiNhì

24 giải Ba
^ 60 giải Khuyến khích
2.Ì.2. Giải tệp thể: Danh hiệu Ngôi trưòng khuyến đọc: 5 Danh hiệu. 
-Trường cỏ thí sinh đạt giải Đại sứ Vãn hỏa đọc tiêu biểu: 03 Danh hiệu.

2Jt. Giải chuyên đề:
- Ban Tổ chức trao 08 giải chuyện đề cho các thi sinh theo các nộĩ dung sau:

1. Bài chia sẻ cảm tưậng hay nhất;
2. Câu chuyện sang tác khuyến đọc hay nhất;
3. Câu chuyện sáng tạc khuyến đọc hay và có hình mình họa bằng tranh đ^ nhất;
4. Câu chuyện sẳng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
5. Bài thơ khuyến đọc hay nhấ^
6. Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
7. Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhắt;
8. Ý tường Iđiuyến đọc sáng tạo và có tỉnh thuyết phục nhất

-Ban To chức trao giầi cho 10 ứiưviện tinh/thành tổ chức tốt nhất vòng sơ khảo.
VL HỈNH THỨC KHEN THƯỞNG
Bạn Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Vãn hóa đọc tặng Giấy chúng nhện và giải thưởng 

GUỘC thi cho các cá nhân và tập thể đạt giải.
Những bài thi xuất sắc nhầ cỏ thể được Ban Tồ chức Uỉyển chọn và in thành sảch./.



MÂU MÃ BÀI Dự THI 

Ợ3o Ban tổ chức ghi)

THÔNG TIN Dự THI 

CUỘC THI “ĐẠI SỬ VẪN HÓA ĐỌC 2019”

ỉ. Thông tỉn của thí sỉnh dự thì 
Họ và tên:____ ___________ ____
Ngày sinh: —

„ Trường:
Quận/ huyện:___________ _Tinh/ thành phố:
Số điện thoại cá nhân (nếu có):..............-..................

2. Thông tin trường
Địa chi:___________ _—... .....
Thầy/ cô phụ trách cuộc thi:—------
Sổ điện thoại: ________ __—— Email: * ♦*É têề

3. Thông tín gia đình (bố hoặc mẹ) 
Họ và tên bô/ mẹ;___ -_______ _—
Số điện thoại:__ ___
Địa chi đinh:... .

I •••

... Nghề nghiệp: 

.... Email:____

BỐ/MẸ THÍ SINH
(Ký và ghì rõ họ tệnj

THÍ SINH HĂNG KÝ THÔNG TIN 

(Ký vạ ghi rõ họ tên)

■ í'l''



sở VÃN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH ĐẲLLẮK 

THƯ VĨỆN TỈNH 
Số:^0/kH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐắkLẳk, ngàyãẤẦhảng 01 năm 20Ỉ9

KÉ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Đại sử Văn hỏa đọc” tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Căn cứ Công văn số 58/BVHTTDL-TV, ngày 05/01/2019 của Bộ Vãn hóa, Thể 
thao và Du lịch về việc hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ vãn hóa đọc năm 2019;

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 
102/SVHTTDL-QLVH, ngày 14 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức cuộc thi Đại sứ 
Vãn hóa đọc nám 2019;

Tliư viện tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh 
Đắk Lắk năm 2019, cụ thể như sau;

l. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Cuộc thi Đại sứ Vàn hóa đọc dành cho các em học sinh từ bậc Tiểu học đến bậc 

Trung học phồ thông ữên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhằm khơi dậy niềm đam me đọc sách 
đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong ừào đọc trong thế 

hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng 
góp phần thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng;

Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai ưò to lớn của văn hóa đọc trong vi^ : 
góp phần nâng cao dân trí, phát triền tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cácih0 ' 
tâm hôn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho^^* 
thế hệ ừẻ Việt Nam, đẩy mạnh xây đựng xã hội học tập;

Cuộc thi Đại sứ Vãn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2019, sẽ được Ban tổ chức 
ch^, ừao giải thường và chọn 30 bài thi xuất sắc nhất của tỉnh tham gia cuộc thi toàn 
quốc để tìm đại diện danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc chính thức đầu tiên ở Việt Nam.

n. ĐÓI TƯỢNG THAM GIA
Học sinh từ lóp 01 đến lớp 12 đang theo học tại các trưởng Tiều học, Trung học 

cơ sờ, Trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn từứi Đắk Lắk.
m. THẺ LỆ

ir V' /
iHliVlỆ

TìNH.

1. Nộỉ dung thỉ:
Thí sinh có thể chọn 1 trong 3 đề sau:
Đề 1:
Câu 1; Chia sè về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm 

thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.
Câu 2: Nêu 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?
Đề 2:
Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi 

n^ời đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ ừanh minh họa).
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Vãn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì 

đê khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
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Đề 3:
Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc một cuốn sách mà em đã đọc. 

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 hcm?
2. Hình thức:
Thí sinh có thể trình bày bằng một trong hai hình thức: Viết hoặc quay clip
- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (riêng với Đề 3 có thể dùng thêm tiếng Anh)
3. Quy định về bàỉ dự thi:
- Bài dự thi chưa từng được công bố ứên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng 

hoặc các loại ấn phẩm khác. Người dự thi phải chịu ừách nhiệm về tính trung thực cùa 
bài thi và các vấn đề liên quan đến quyền tác giả.

- Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích 
quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.

4. Thòi gỉan nhận bài và trao giảỉ:
Ban Tồ chức nhận bài thi kể từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 

28/02/2019 (tứủi theo dấu bưu điện, Ban Tổ chức không chấm bài dự thi ữễ hạn).
Lễ Trao giải dự kiến vào ngày 10/3/2019. Ban Tổ chức sẽ gừi thư mời đến các 

thí sinh đạt giải.
Bài dự thi đạt giải sẽ được chọn thi vòng Chung kết do Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tổ chức.
5. Noi nhận bàỉ dự thi:
Thí sinh nộp bài dự thi và phiếu thông tin dự thi (theo mẫu đỉnh kèm) trực tiếp 

hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ:
Ban Tổ chức Cuộc thi “ Đại sứ Vãn hỏa đọc” - Thư viện tinh Đắk Lắk,
Số 06 Trần Quang Khải, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Thường trực: Bà Bùi Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Hành chúih tồng hợp - Điện 

thoại: 0942.229.268.
IV. Cơ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải cá nhân:
Tối đa 30 giải, ừị giá mỗi giải là 300.000 đồng (ba tràm ngàn đồng chẵn) và 

được ừao theo các chuyên đề sau:
- Chia sẻ cảm tưởng hay nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình ảnh minh họa bằng tranh đẹp
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nhất;
- Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất;
- Bài thơ khuyến đọc hay nhất;
- Câu chuyện viết tiếp hay nhất;
- Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất;
- Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất. 
2. Giải tập thể:
- Trường có thí sinh tham gia nhiều nhất: 01 trường.



- Trường có nhiều thí sinh đạt giải nhát: 01 trường.
Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).
V. Kinh phi:
Trích từ kinh phí sự nghiệp năm 2019 của Thư viện tỉnh;
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019 của 

Thư viên tỉnh Đắk Lắk./.

Nơi nhận:
- Sở VHTT&DL (đểbc);
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo;
- Các Trường học ừên đại bàn tinh; 
-Lưu: VT.
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