
 

 

 

UBND HUYỆN LỆ THỦY   

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

Số:          /GD&ĐT 

V/v hướng dẫn tham dự Cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Lệ Thủy, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị phổ thông trực thuộc 
 

 

Căn cứ Công văn số 1623/SGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tham dự Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2021, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình 

năm 2021 đến toàn thể học sinh các cấp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc 

sách, hình thành thói quen đọc sách trong học sinh; góp phần xây dựng xã hội học tập 

và khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng. 

Thông qua cuộc thi, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong việc góp 

phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm 

hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong thế 

hệ trẻ. 

2. Căn cứ Thể lệ vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Bình 

năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-BTC ngày 13/5/2021 của Ban tổ 

chức vòng thi sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóc đọc tỉnh Quảng Bình năm 2021; (gửi 

kèm Công văn này) các đơn vị nghiên cứu, lựa chọn hình thức tổ chức, triển khai Cuộc 

thi tại đơn vị phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế (đảm bảo các yêu cầu về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19), tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc, chọn ít nhất 01 bài 

dự thi/đơn vị (tối đa không quá 03 bài, nếu nhiều hơn 01 bài cần ghi chú xếp vị thứ do 

đơn vị đánh giá) có kết quả tốt nhất gửi về Phòng GD&ĐT qua bộ phận phụ trách Thư 

viện - Thiết bị trước ngày 20/6/2021. 

Lưu ý: 

+ Đối với Bài dự thi Viết: Thực hiện theo các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi, bài dự 

thi và các biểu mẫu được đóng cẩn thận trong bì đựng hồ sơ (có dán sơ mi theo mẫu 

kèm công văn này). Khuyến nghị các bài dự thi nên được in màu, đóng gáy đảm bảo 

tính thẩm mỹ. 

+ Đối với Bài dự thi quay Clip: Thực hiện theo các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi, 

bài dự thi và các biểu mẫu được đóng cẩn thận trong bì đựng hồ sơ (có dán sơ mi theo 



 

 

 

mẫu kèm công văn này), sử dụng USB để lưu chuyển Clip và gửi 01 bản qua Webmail: 

ledinhduc@lethuy.edu.vn cùng với thời điểm gửi bài dự thi. 

+ Đối với Mẫu 02 - Báo cáo của đơn vị: Các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin của 

tất cả các thí sinh có bài dự thi vòng sơ khảo của đơn vị mình, các bài dự thi được chọn 

và không được chọn đều được lưu giữ tại đơn vị. Trên cơ sở số lượng tham gia của 

từng đơn vị Phòng GD&ĐT sẽ đề xuất 03 đơn vị có số học sinh tham gia vòng sơ khảo 

nhiều nhất để Ban tổ chức xem xét, khen thưởng. Gửi bản mềm của Mẫu 02 về hộp thư 

nội bộ thuvien_thietbi cùng thời điểm gửi bài dự thi để tổng hợp, báo cáo. 

Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- đ/c Trưởng phòng (b/c); 
- CB, CV cấp học (p/h); 
- Đăng Website; 
- Lưu: VT, TV-TB. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
Lê Ngọc Thành 
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