UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 842 /SGDĐT-CTTT
V/v tham gia cuộc thi Giới thiệu
sách trực tuyến năm 2021

Nam Định,ngày 08 tháng 06 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện/thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 22/09/2017 của UBND tỉnh
Nam Định về triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Căn cứ Công văn số 546/SVHTTDL-QLVH ngày 31/5/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực
tuyến năm 2021.
Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 là hoạt động đổi mới phương thức
tuyên truyền, truyền thông trong điều kiệnđảm bảo phòng, chống dịch Covid – 19,
nhằm khuyến khích việc đọc sách để văn hóa đọc lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng
đồng, đặc biệt đối với học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị tổ chức tuyên truyền,
vận động các em học sinh tham gia cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với
chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”; đăng tải Thể lệ cuộc thi trên các trang tin, cổng thông tin
điện tử của trường để lan tỏa, thu hút sự tham gia của cộng đồng, với những nội dung
cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi
Cuộc thi được tổ chức dành cho người đang học tập, làm việc và sinh sống tại
Việt Nam (từ 06 tuổi trở lên).
2. Nội dung tham gia cuộc thi
- Giới thiệu sơ lược về thí sinh/nhóm thí sinh;
- Giới thiệu, chia sẻ cảm nhận về một hoặc một số cuốn sách yêu thích và có
tác động tích cực đối với bản thân.
3. Hình thức thi
- Thí sinh dự thi bằng cách xây dựng các video giới thiệu sách;
- Các video được đăng tải công khai trên Chuyên mục “Cuốn sách tôi yêu”
của kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (kênh do Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch quản lý tại địa chỉ bit.ly/cuonsachtoiyeu2021) để bình chọn. Kết quả bình
chọn sẽ làm căn cứ để Ban Tổ chức đánh giá, xếp giải.
4. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi
- Thời gian nhận video dự thi: Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 26/7/2021.

- Thời gian đăng tải và tiến hành bình chọn: 10h00 ngày 06/9/2021 đến
10h00 ngày 20/9/2021.
- Địa chỉ nhận bài dự thi: Các video dự thi có thể lựa chọn gửi bằng một
trong hai địa chỉ sau:
+ Email: sachvatritueviet.vtv@gmail.com
+ Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thể lệ cuộc thi
- Tệp văn bản (Đính kèm);
- Đường link trên Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=PUAO_1Xe9mA
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hưởng
ứng cuộc thi, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 10/8/2021 (qua phòng Chính trị, tư
tưởng, email cttt@namdinh.edu.vn hoặc đồng chí Ngô Sỹ Công).
Thông tin chi tiết liên hệ Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số
51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (đồng chí Trần Ngọc Mai - Chuyên viên
Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Điện thoại: 086.866.9261; Email:
tranngocmai-vhttdl@chinhphu.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở VHTTDL, Thư viện tỉnh;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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