UBND HUYỆN CHƯ PRÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25 /PGDĐT
V/v phát động học sinh tham gia
Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”
năm 2022

Chư Prông, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS
trên địa bàn huyện
Căn cứ Công văn số 75/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 11/01/2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phát động học sinh tham gia Cuộc thi “Đại
sứ Văn hóa đọc” năm 2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động học sinh tham gia Cuộc thi
“Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022 trên địa bàn huyện.
1. Đối tượng dự thi
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 đang theo học tại các trường Tiểu học,
Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
2. Nội dung, hình thức thi
Theo Thể lệ Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2022; Công văn số
75/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 11/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc phát động học sinh tham gia Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm
2022; Kế hoạch phối hợp số 96/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày
29/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư
viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư
viện năm 2022; Kế hoạch phối hợp số 99/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT
ngày 29/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Gia
Lai năm 2022 (đính kèm công văn này).
3. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi
a. Thời gian
- Cuộc thi bắt đầu từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 30/4/2022.
- Nhận bài dự thi cấp tỉnh: Từ ngày 02/5/2022 đến hết ngày
25/5/2022.
b. Địa chỉ nhận bài
- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại trường nơi thí sinh đang theo học.
Nhà trường tổng hợp, tổ chức chấm bài và chọn 20 bài thi xuất sắc nhất,
lập danh sách gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Để có cơ sở đánh giá,
xếp giải toàn đoàn, đề nghị các trường gửi toàn bộ bài dự thi về Ban Tổ
chức Cuộc thi cấp tỉnh.

- Địa chỉ gửi bài dự thi cấp tỉnh: Thư viện tỉnh Gia Lai, số 30 Phạm
Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự
thi “Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2022.
- Đối với bài quay clip: Ghi ra đĩa CD-ROM và gửi file qua địa chỉ
Email: tvtgialai@gmail.com
- Bình chọn Clip dự thi Vòng Chung kết cấp tỉnh: Ban Tổ chức tiến
hành đăng tải các Clip dự thi Vòng Chung kết và tổ chức bình chọn bắt đầu
vào lúc 08h ngày 30/5/2022 đến 08h ngày 15/6/2022. Các thí sinh có thể
truy cập vào Kênh Youtube “Sách nhịp cầu tri thức” vào mục Cuộc thi
“Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022 để bình chọn.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về
Phòng GD&ĐT (qua bộ phận CM: Đ/c Phương) để kịp thời hướng dẫn.
Báo cáo số lượng học sinh tham gia cuộc thi về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ
email: binhphuongcpr@gmail.com để tổng hợp, báo cáo.
Đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CM.
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