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KẾ HOẠCH 
Tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022 

 

Thực hiện công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10/3/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 30/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 

2022; 

 Nay trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tham gia 

cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022 cụ thể như sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao ý thức 

của bạn đọc về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao 

kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới 

một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã hội và tạo sự gắn kết ngày 

càng chặt chẽ giữa sách và người đọc. 

Thông qua các hoạt động cụ thể nói về tầm quan trọng của sách sẽ góp phần 

nâng cao nhận thức của mọi người về sách, khơi gợi tình yêu sách, kêu gọi mọi 

người chung tay bảo vệ sách và nâng cao giá trị của sách. 

Góp phần phát triển văn hóa đọc và tạo điều kiện cho sinh viên có sân chơi lành 

mạnh và bổ ích. 

2. Yêu cầu 

Các đơn vị trực thuộc trường chủ động phối hợp tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn 

hóa đọc” năm 2022. 

Học sinh sinh viên được cử tham gia cuộc thi phải nghiêm túc tham gia dự thi, 

thực hiện đúng theo yêu cầu thể lệ cuộc thi của Ban tổ chức đề ra. 

II.NỘI DUNG 

1. Tổng quan về cuộc thi 

Chủ đề: Khát vọng phát triển đất nước 

Đối tượng dự thi: Học sinh - Sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

Đơn vị chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang 

Đơn vị tổ chức: Thư viện tỉnh Hậu Giang 



Địa điểm tổ chức: Thư viện tỉnh Hậu Giang – số 42, đường 30/4, phường I, 

thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 

Thời gian tổ chức: Lễ trao giải dự kiến trong tháng 8/2022. Ban Tổ chức sẽ gửi 

thư mời đến các thí sinh đạt giải. 

2. Thời gian nộp bài dự thi 

- Thời gian: đến hết ngày 20/5/2022 

- Địa điểm: Thư viện trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

3. Nội dung thi 

Học sinh - Sinh viên chọn 01 trong 02 đề thi sau: 

Đề 1: 

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách anh (chị) được đọc đã truyền cảm 

hứng, nâng cao nhận thức, hướng anh (chị) tới lối sống tích cực, trách nhiệm với xã 

hội, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn 

vinh, hạnh phúc. 

Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển Văn hóa 

đọc cho cộng đồng? (nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mới mẻ, các kết quả, tác 

động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân 

rộng sáng kiến trong cộng đồng.) 

Đề 2: 

Câu 1: Anh (chị) hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) 

hoặc một tác phẩm nghệ thuật (tranh vẽ) nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng 

tâm hồn giàu tính nhân văn, từ đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã 

hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc. 

Câu 2: Anh (chị) hãy viết một sáng kiến kinh nghiệm nhằm phát triển Văn hóa 

đọc cho cộng đồng? (nêu rõ được mục đích, tính sáng tạo mới mẻ, các kết quả, tác 

động (đã đạt được hoặc dự kiến đạt được) và khả năng ứng dụng, triển vọng nhân 

rộng sáng kiến trong cộng đồng.) 

4. Yêu cầu về bài dự thi: 

Hình thức: 

Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo 

nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai 

hình thức: 

- Viết (đánh máy, viết tay): Độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ. 

- Dựng clip (video, audio): Thời lượng tối thiểu là 5 phút, tối đa là 12 phút; có 

thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo và đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; có 

độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px; được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, 

mpeg, mkv, klv… và phù hợp với việc đăng tải trên Youtube. 



- Đối với các tác phẩm hội họa (tranh vẽ): được thể hiện trên giấy không dòng 

kẻ; phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài phần thuyết minh không quá 1.000 từ); 

thí sinh được sử dụng chất liệu màu tự do phù hợp với tranh vẽ và sở trường của bản 

thân; quy định cụ thể kích thước giấy như sau: Sinh viên sử dụng giấy kích thước tối 

đa: khổ A2 (42cm x 59,4cm). 

- Các sản phẩm minh họa gửi kèm bài dự thi có kích thước tối đa: 60cm x 120cm 

x 70cm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao). 

Nội dung: 

Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 02 câu hỏi được đặt ra trong đề thi, có nội 

dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt 

Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác 

có liên quan. 

Các cuốn sách được chia sẻ trong bài dự thi phải được phát hành hợp pháp tại 

Việt Nam (khuyến khích thí sinh chia sẻ các cuốn sách được xuất bản trong thời gian 

gần đây), lưu ý có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản của cuốn sách. 

Ở câu 1 của mỗi đề thi, thí sinh có thể thêm phần tóm tắt nội dung bằng 

tiếng Anh (không quá 300 từ đối với bài viết hoặc 02 phút đối với clip) có chất 

lượng tốt sẽ được cộng điểm khuyến khích. 

Bài thi khi được gửi về Ban Tổ chức phải gửi kèm theo Thông tin dự thi của 

thí sinh (theo mẫu); không có bất kỳ ký hiệu riêng nào khác ghi trên bài. 

Các thí sinh gửi kèm theo bài dự thi Giấy xác nhận đã tham gia hoạt động 

khuyến đọc tại trường học, địa phương, cộng đồng về Ban Tổ chức sẽ được cộng 

điểm khuyến khích. 

5. Cơ cấu giải thưởng tham gia dự thi 

Thực hiện theo Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 30/3/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản trị Thiết bị - Thư viện 

Xây dựng Kế hoạch tham gia cuộc thi. Đồng thời, gửi báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện về BGH trường theo quy định. 

Hỗ trợ thiết bị cần thiết trong thời gian sinh viên tham gia dự thi. 

Chỉ đạo bộ phận Thư viện phối hợp với phòng Công tác chính trị và Dịch vụ 

Sinh viên và các Khoa tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa” năm 2022. 

2. Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ Sinh viên và các Khoa 

Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ Sinh viên phối hợp với các Khoa phát 

động sinh viên tích cực tham gia cuộc thi. 

  

https://www.hgcc.edu.vn/dvtt.php?iddv=xnD057qVr03
https://www.hgcc.edu.vn/dvtt.php?iddv=xnD057qVr03
https://www.hgcc.edu.vn/dvtt.php?iddv=xnD057qVr03
https://www.hgcc.edu.vn/dvtt.php?iddv=xnD057qVr03


3. Khoa 

Các Khoa thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên trong quá trình 

tham gia cuộc thi. 

 

Trên đây là Kế hoạch tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022. Trong 

quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các đơn 

vị liên quan kịp thời phản ánh về phòng Quản trị - Thiết bị - Thư viện để tổng hợp, 

trình Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, xử lý kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; (để báo cáo) 

- Phòng QT TB - TV; 

- Phòng CTCT & DV SV; 

- Các Khoa; 

- Lưu VP 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Văn 
 

Để phối hợp 

thực hiện 
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