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Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Xếp sách nghệ thuật và Tuyên truyền giới thiệu sách
tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Công văn số 785/BVHTTDL-TV ngày 12 tháng 3 năm 2021 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động chào mừng
Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của
UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam 21/4”
hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg
ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa
đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức
Hội thi Xxếp sách nghệ thuật và Tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Quảng Ngãi
năm 2021, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, quảng bá sách, lưu giữ sách
trong Nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong
sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu
tầm, sáng tác, lưu giữ, quảng bá, giới thiệu sách, góp phần xây dựng đời sống
văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của
Nhân dân địa phương.
- Tạo sân chơi thân thiện, lành mạnh để cán bộ, viên chức ngành thư viện
có điều kiện học hỏi, giao lưu, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục thẩm mỹ
và kỹ năng lựa chọn sách để phục vụ chuyên môn và giới thiệu sách đến với
bạn đọc.
- Giới thiệu, quảng bá các tác phẩm ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam,
Bác Hồ; về tình yêu quê hương, đất nước, con người; về các vua Hùng đã có
công dựng nước và giữ nước; về lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.
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2. Yêu cầu
- Các phần thi phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình
thức phong phú, giàu tính nghệ thuật.
- Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả,
tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân dự
xem.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Tên gọi: Hội thi Xếp sách nghệ thuật và Tuyên truyền giới thiệu sách
tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.
2. Đối tượng tham gia
a) Mỗi đơn vị huyện, thị xã, thành phố thành lập một Đoàn tham gia, tối
đa có 10 thành viên, được chia thành 02 đội, đội tham gia phần thi Xếp sách
nghệ thuật và đội tham gia phần thi Tuyên truyền giới thiệu sách.
b) Thành viên Đoàn là công dân Quảng Ngãi đang sinh sống, làm việc,
học tập tại huyện, thị xã, thành phố (ưu tiên cử lực lượng là cán bộ, viên chức
làm công tác thư viện tại địa phương).
3. Chủ đề, nội dung
a) Chủ đề: “Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân
cách”.
b) Nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước, con
người; về các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước; về lịch sử, văn hóa
và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Thể lệ Hội thi
a) Phần thi xếp sách nghệ thuật:
a1) Cách thức thi: được chia thành 02 nội dung gồm (i) xếp mô hình sách
và (ii) thuyết minh ý tưởng mô hình sách.
- Nội dung xếp mô hình sách:
+ Mỗi đội tham gia xếp một mô hình, ý tưởng tự chọn nhưng phải cân
đối, hài hòa, ấn tượng, độc đáo, mang tính nghệ thuật, thể hiện được nội dung,
chủ đề theo Kế hoạch này.
+ Các đội có thể sử dụng các vật dụng cần thiết ngoài sách để phục vụ
cho xếp mô hình của đội mình (không được cắt, xé sách để thực hiện mô hình).
+ Ban Tổ chức sẽ che trại chung cho các Đội và bố trí mỗi Đội có 01 bàn
(cao: 0,75m, ngang: 1,2m, dài:1,8m, có khăn trải bàn).
+ Không quy định thời gian mỗi đội tự xếp mô hình sách.
- Nội dung thuyết minh ý tưởng mô hình sách:
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+ Mỗi đội tham gia cử 01 thành viên thuyết minh ý tưởng mô hình sách
của đội mình.
+ Ban Tổ chức sẽ bố trí âm thanh và micro phục vụ thuyết minh.
+ Thời lượng thuyết minh: Tối đa 5 phút.
a2) Thời gian, địa điểm Phần thi xếp sách nghệ thuật:
- Thời gian: Bắt đầu chấm thi vào lúc 15 giờ 00 phút chiều ngày
20/4/2021 (chiều thứ 4).
- Địa điểm: Khu vực sân trước của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi
Diên Hồng, 60 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Thứ tự thi Ban Tổ chức sẽ sắp xếp cho phù hợp và sẽ cụ thể khi
thông báo triệu tập.
b) Phần thi tuyên truyền giới thiệu sách:
b1) Cách thức thi: được chia thành 02 nội dung gồm (i) giới thiệu về
huyện, thị xã, thành phố; về thư viện, về đội và từng thành viên của Đội…và
(ii) thuyết trình giới thiệu sách.
- Nội dung giới thiệu về huyện, thị xã, thành phố; về thư viện, về đội và
từng thành viên của Đội:
+ Mỗi đội cử 01 hoặc nhiều thành viên tham gia giới thiệu về đội mình,
thành viên của Đội (bao gồm họ và tên, nghề nghiệp, đơn vị công tác, sở
thích..).
+ Thời lượng: Tối đa 3 phút (khuyến khích sân khấu hóa nội dung này).
- Nội dung thuyết trình giới thiệu sách:
+ Mỗi đội cử 01 hoặc nhiều thành viên tham gia thuyết trình giới thiệu
01 tác phẩm (cuốn sách) hoặc một chùm tác phẩm (bộ sách) có nội dung, chủ
đề phù hợp với Kế hoạch này.
+ Nội dung thuyết trình phải in ra giấy A4 gửi về Ban Giám khảo trước
khi bắt đầu thi. Nội dung cần thể hiện: Giới thiệu tác giả, bối cảnh ra đời tác
phẩm; nội dung chính của tác phẩm; giá trị, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của
tác phẩm đối với bạn đọc và chính bản thân người thuyết trình.
+ Mỗi đội có thể sử dụng hình ảnh, đạo cụ sân khấu, âm thanh, ánh
sáng… phù hợp với nội dung thuyết trình.
+ Thời lượng: Tối đa 10 phút.
b2) Thời gian, địa điểm Phần thi Tuyên truyền giới thiệu sách:
- Thời gian: Bắt đầu thi vào lúc 19 giờ 00 phút tối ngày 20/4/2021 (tối
thứ 4).
- Địa điểm: Sân khấu sân trước của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi
Diên Hồng, 60 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.
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III. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng
a) Giải phần thi Xếp sách nghệ thuật và Giải phần thi Tuyên truyền giới
thiệu sách được cơ cấu mỗi phần thi được:
- 01 giải Nhất;
- 02 giải Nhì;
- 03 giải Ba;
- 04 giải Khuyến khích.
b) Giải toàn đoàn: Trên cơ sở kết quả của phần thi Xếp sách nghệ thuật
và phần thi Tuyên truyền giới thiệu sách, Ban Giám khảo sẽ quyết định cơ cấu
giải thưởng gồm: 01 giải Nhất toàn đoàn, 02 giải Nhì toàn đoàn, 03 giải Ba
toàn đoàn và 04 giải Khuyến khích toàn đoàn.
Tùy vào thực tế chất lượng của mỗi phần thi, Ban Giám khảo sẽ quyết
định cơ cấu giải hợp lý nhưng tối đa không vượt quá cơ cấu giải thưởng tại Kế
hoạch này.
2. Tiền thưởng
a) Giải mỗi phần thi:
- Giải Nhất: 1.500.000 đồng/giải
- Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải
- Giải Ba: 700.000 đồng/giải
- Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải.
b) Giải toàn đoàn:
- Giải Nhất: 3.000.000 đồng/giải
- Giải Nhì: 2.000.000 đồng/giải
- Giải Ba: 1.500.000 đồng/giải
- Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải.
3. Hình thức khen thưởng
a) Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi xếp sách
nghệ thuật và tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.
b) Các đội, đoàn tham gia Hội thi đạt giải được Ban Tổ chức cấp giấy
chứng nhận kèm theo tiền thưởng tại khoản 2 mục này.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Đối với các hoạt động do Ban Tổ chức thực hiện: Từ nguồn ngân sách
sự nghiệp của Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã được Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch giao trong năm 2021
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2. Đối với các đơn vị, địa phương tham gia: Từ nguồn ngân sách sự
nghiệp của địa phương, đơn vị.
3. Các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thư viện Tổng hợp tỉnh
- Chủ trì, làm đầu mối tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các văn bản liên
quan tổ chức Hội thi; phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu thành lập Ban tổ
chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi, lập danh sách và phát hành giấy mời
đại biểu tham dự Hội thi, thực hiện công tác khen thưởng theo quy định.
- Chủ trì thực hiện công tác khánh tiết, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh
sáng; in ấn phù hiệu cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và thành
viên các Đoàn tham dự Hội thi.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở Thông tin
và Truyền thông bố trí địa điểm xếp sách nghệ thuật cho các địa phương tham
gia và thực hiện 01 gian xếp sách nghệ thuật của Đơn vị.
- Xây dựng kịch bản chương trình tổng thể; quy chế, phiếu chấm điểm
Hội thi; chuẩn bị công tác khai mạc, tổng kết Hội thi.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Hội thi trên
phương tiện cổ động trực quan và các hình thức tuyên truyền khác.
- Chuẩn bị bàn ghế, hoa tươi, nước uống, giấy chứng nhận, cờ lưu niệm
và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội thi và phân công nhiệm vụ cho
viên chức và người lao động của Đơn vị phục vụ tại Hội thi.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ gặp mặt thân mật giữa Ban Tổ
chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, đại biểu và các thành viên các Đoàn tham dự
Hội thi vào chiều ngày 20/4/2021.
- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội thi theo quy
định hiện hành của Nhà nước.
- Thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện cho Ban Tổ
chức để xem xét, chỉ đạo giải quyết.
2. Văn phòng Sở
- Chủ trì, phối hợp với Thư viện Tổng hợp tỉnh lập danh sách đại biểu và
chịu trách nhiệm phát hành giấy mời đại biểu tham dự Hội thi.
- Cử lãnh đạo Văn phòng Sở tham gia vào Ban Tổ chức và phối hợp với
Thư viện Tổng hợp tỉnh trình Giám đốc Sở thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám
khảo, Tổ thư ký Hội thi.
3. Phòng Quản lý văn hóa
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- Thẩm định, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành các văn bản liên quan tổ
chức Hội thi như kế hoạch, chương trình tổng thể và các nội dung khai mạc,
tổng kết Hội thi.
- Cử lãnh đạo Phòng tham gia vào Ban Tổ chức Hội thi.
4. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã,
thành phố
- Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ trì ban hành hoặc tham mưu UBND cùng
cấp ban hành kế hoạch tham gia Hội thi; xây dựng chương trình, thành lập
Đoàn tham gia và tổ chức tập luyện, thi diễn và đưa đón các thành viên Đoàn
tham gia về địa điểm tổ chức đúng thời gian quy định.
- Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị tham gia
phải có mặt trong suốt thời gian Hội thi để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và dự
xem các đơn vị bạn thi diễn.
- Đăng ký danh sách tham gia về Ban Tổ chức Hội thi (qua Thư viện
Tổng hợp tỉnh, số 103 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi) trước ngày
05/4/2021 và qua địa chỉ email: thuynhans@gmail.com.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc Sở, Trung tâm Truyền
thông – Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (qua Thư viện Tổng hợp tỉnh, số điện thoại 0255.3713652, DĐ:
0905245065) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Đ/c Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng: Văn phòng, QLVH;
- Thư viện Tổng hợp tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP;
- Trung tâm TT-VH-TT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, QLVH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liên Phương

