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UBND HUYỆN KRÔNG BÔNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 57/CV-PGDĐT 

V/v triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc thi 

“Đại sứ Văn hoá đọc” năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Krông Bông, ngày 13 tháng 02  năm 2019. 

 
 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và PTDT Nội trú. 
 

 Căn cứ Công văn số 133/SVHTTDL-QLVH ngày 17/01/2019 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-TV ngày 22/01/2019 của Thư viện tỉnh về tổ 

chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Đắk Lắk năm 2019, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS 

và PTDT Nội trú trong toàn huyện tổ chức phát động cuộc thi với các nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng tham gia dự thi: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đang theo học tại các 

trường Tiểu học, Trung học cơ sở và các loại hình giáo dục khác trên địa bàn huyện. 

2. Nội dung và hình thức dự thi: thực hiện theo Kế hoạch số 10/KH-TV ngày 

22/01/2019 của Thư viện tỉnh Đắk Lắk (có file gửi kèm theo). 

3. Quy định về bài dự thi: 

Bài dự thi chưa từng được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng 

hoặc các loại ấn phẩm khác. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực 

của 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. Thời gian nhận bài và trao giải: 

Ban Tổ chức nhận bài thi đến hết ngày 28/02/2019 (tính theo dấu bưu điện, Ban 

Tổ chức không chấm bài dự thi trễ hạn). 

Lễ trao giải dự kiến vào ngày 10/03/2019. Ban Tổ chức sẽ gửi 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. Nơi nhận bài dự thi: 

Thi sinh nộp bài dự thi và phiếu thông tin dự thi (theo mẫu đính kèm) trực tiếp 

hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ:  

Ban Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” - Thư viện tỉnh Đắk Lắk, Số 06 

Trần Quang Khải, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
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Thường trực: Bà Bùi Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Điện 

thoại: 0942.229.268. 

6. Tổ chức thực hiện: 

Lãnh đạo các nhà trường nghiên cứu kỹ Thể lệ và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

“Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2019 (gửi đính kèm công văn này) để tổ chức phát động 

và triển khai đến tất cả các em học sinh trong nhà trường.  

Sắp xếp thời gian thích hợp (khoảng 1 tiết) để trực tiếp hướng dẫn khái quát cho 

học sinh cách thể hiện và gửi bài dự thi. 

Phân công giáo viên nhận và thẩm định bài của học sinh trước khi gửi đi dự thi. 

Cộng điểm thi đua cho lớp, cho giáo viên chủ nhiệm của lớp có nhiều học sinh 

tham gia và khen thưởng kịp thời học sinh có bài dự thi đạt chất lượng tốt. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và 

PTDT Nội trú nghiên cứu triển khai thực hiện. Báo cáo số lượng bài tham gia dự thi 

về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua Email nội bộ ngay sau khi hoàn thành gửi bài dự 

thi, hạn cuối là ngày 05/03/2019./. 

Nơi nhận:
 NgocSuu

       TRƯỞNG PHÒNG 
- Như kính gửi;                       (Đã ký) 

- Phòng GDĐT huyện;        

- Lưu VT.             

 

   Lê Xuân Quý 

          

 

 

 


