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TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC  
TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai về tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SVHTTDL ngày 19/5/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn  hóa đọc 
tỉnh Lào Cai năm 2021; 

Quyết định số 141/QĐ-SVHTTDL ngày 19/5/2021 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi Đại sứ Văn 
hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 
tỉnh Lào Cai năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Trao giải thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn 

hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021, như sau: 

1. Giải tập thể (11 giải): 

- Giải nhất: 01 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 4.000.000 đồng/giải; 

- Giải nhì: 02 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 3.000.000 đồng/giải; 

- Giải ba: 03 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 2.500.000 đồng/giải; 

- Giải khuyến khích: 05 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 1.500.000 

đồng/giải. 

2. Giải cá nhân (38 giải): 

- Giải nhất: 03 giải (học sinh tiểu học 01 giải; học sinh THCS 01 giải; học 

sinh THPT 01 giải), Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 800.000 đồng/giải; 

- Giải nhì: 06 giải (học sinh tiểu học 02 giải; học sinh THCS 02 giải; học 

sinh THPT 02 giải), Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 550.000 đồng/giải; 

- Giải ba: 09 giải (học sinh tiểu học 03 giải; học sinh THCS 03 giải; học 

sinh THPT 03 giải), Giấy chứng nhận và tiền thưởng: 400.000 đồng/giải; 
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- Giải khuyến khích: 20 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng 300.000 
đồng/giải. 

3. Giải chuyên đề (08 giải): 

- Giải chia sẻ cảm tưởng hay nhất: 01 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng 

300.000 đồng; 

- Giải câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất: 01 giải, Giấy chứng nhận 

và  tiền thưởng 300.000 đồng; 

- Giải câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh 

đẹp nhất: 01 giải, Giấy chứng nhận và tiền thưởng 300.000 đồng; 

- Giải bài thơ khuyến đọc hay nhất: 01 giải, Giấy chứng nhận và tiền 

thưởng 300.000 đồng; 

- Giải câu chuyện viết tiếp hay nhất: 01 giải, Giấy chứng nhận và tiền 

thưởng 300.000 đồng; 

- Giải câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất: 01 giải, giấy chứng nhận và 
tiền thưởng 300.000 đồng; 

- Giải ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất: 01 giải, 
Giấy chứng nhận và tiền thưởng 300.000 đồng; 

- Giải bài dự thi ứng dụng công nghệ thông tin sáng tạo nhất: 01 giải, Giấy 
chứng nhận và tiền thưởng 300.000 đồng. 

Điều 2. Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 
tỉnh Lào Cai năm 2021 tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Tiền thưởng được lấy trong kinh phí tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn 
hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021 do ngân sách nhà nước cấp cho Thư viện tỉnh 

Lào Cai. 

Điều 4. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi 

Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2021, các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 2 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thư viện tỉnh (05 bản); 
- Lưu VT, QLVH. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Nguyễn Đình Dũng 
 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-08-19T09:28:43+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Nguyễn Đình Dũng<nddung-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-08-19T15:02:25+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<contact-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-08-19T15:02:30+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<contact-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-08-19T15:06:04+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<contact-svhttdl@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




