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KẾ HOẠCH
Hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-TVT ngày 14/12/2021 về triển khai thực
hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu trọng tâm năm 2021, Thư viện tỉnh xây dựng Kế
hoạch hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè năm 2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên tham gia
vào các hoạt động của Thư viện tỉnh, đặc biệt trong dịp hè nhằm duy trì và phát
triển phong trào đọc sách, củng cố, nâng cao kiến thức, phát triển năng khiếu, kỹ
năng sống,tăng cường khả năng tư duy, tham gia các hoạt động giải trí lành
mạnh…góp phần giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, trau dồi tình yêu quê hương, đất
nước, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, nghiện trò chơi trực tuyến không lành
mạnh qua mạng trong thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên.
- Nâng chất lượng, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phục vụ bạn đọc,
nhất là đối với bạn đọc là thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên tạo được
sự hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt trong cộng đồng.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè năm 2021 được tổ chức trực
tuyến nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù
hợp với tình hình hiện nay.
II. Nội dung kế hoạch và phương pháp triển khai:
1. Tăng cường các hoạt động truyền thông trên trang Web của Thư viện
tỉnh về các hoạt động phục vụ thiếu nhi: giới thiệu sách thiếu nhi hè dưới hình
thức thư mục giới thiệu sách mới thiếu nhi, các bài viết giới thiệu sách và một số
hình ảnh hoạt động thiếu nhi.
2. Trưng bày sách thiếu nhi hè:
Thư viện thường xuyên chọn lọc, thay đổi và tổ chức trưng bày sách phục vụ
bạn đọc thiếu nhi trong không gian Phòng Thiếu nhi - Thư viện tỉnh.
- Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/7/2021
3. Đọc trực tuyến thông qua Website Thư viện tỉnh:
Bạn đọc truy cập vào trang Web.TVT bằng các bước như sau:

Truy cập vào Websites Thư viện tỉnh Ninh Thuận bằng cách: Truy cập
http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/ hoặc vào trang Google gõ Thư viện tỉnh Ninh
Thuận sau đó truy cập vào Thư viện tỉnh Ninh Thuận > Trang chủ.
Tại giao diện trang chủ, bạn vào chọn Kho tài liệu số (DSPACE - Dịch vụ
phục vụ tài liệu số) rồi nhập từ khóa tìm kiếm theo nhu cầu của bạn (gồm có sách
chuyên đề, sách nói, tài liệu địa phương, tài liệu điện tử,...) chọn tài liệu cần xem
rồi chọn xem trực tuyến, các bạn sẽ được đọc hoặc nghe các tài liệu theo yêu cầu
của bạn.
Để khuyến khích bạn đọc thiếu nhi đọc sách trực tuyến trong dịp hè, đồng
thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới,
Thư viện tỉnh sẽ có phần thưởng cho các bạn đọc được nhiều sách trực tuyến nhất
trong dịp hè. Bạn đọc tham gia bằng cách ghi lại nhật ký đọc sách trực tuyến của
mình bằng cách đánh máy hoặc viết tay rồi gửi về Thư viện tỉnh bằng 2 cách: Qua
địa chỉ email hatvnt@gmail.com (nếu nhật ký đọc của bạn được đánh máy); nộp tại
Thư viện tỉnh hoặc qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Thư viện tỉnh Ninh Thuận,
số 01 đường Hùng Vương, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh
Ninh Thuận (nếu nhật ký của bạn được viết tay). Hạn cuối cùng vào ngày
20/8/2021 (nếu nhật ký gửi qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện).
Bạn đọc tham gia cấn ghi rõ: Họ và tên, lớp, trường, địa chỉ thường trú, số điện
thoại liên lạc (trường hợp không có số điện thoại cá nhân thì lấy số điện thoại của
bố, mẹ để Thư viện tiện liên lạc khi cần thiết).
4. Chương trình “Bạn ơi, hãy lắng nghe!” với mỗi tuần một chủ đề:
- Đối tượng tham gia: Học sinh cấp TH, THCS trên địa bàn Tp. Phan Rang
Tháp Chàm.
- Hình thức: Các bạn có thể sử dụng các thiết bị thông minh tham gia trả lời
câu hỏi trực tuyến bằng cách đăng nhập vào website của Thư viện Tỉnh
http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/ hoặc vào trang Google gõ Thư viện tỉnh Ninh
Thuận sau đó truy cập vào Thư viện tỉnh Ninh Thuận > Trang chủ, click vào
Chương trình “Bạn ơi, hãy lắng nghe!” sẽ ra bộ câu hỏi và làm theo hướng dẫn
của Chương trình. Tương tự các bạn có thể vào trang Fanpage Facebook của Thư
viện tỉnh Ninh Thuận, tìm mục “Bạn ơi, hãy lắng nghe!” và làm theo hướng dẫn
của chương trình. (Lưu ý, mỗi tuần sẽ có một bộ câu hỏi có nội dung hoàn toàn
khác nhau và đáp án của các câu hỏi sẽ có trong phần Kho tài liệu số trên trang
web Thư viện tỉnh). Mỗi tuần Thư viện sẽ dành 01 phần thưởng cho bạn đọc có
đáp án chính xác và gửi về tham gia chương trình nhanh nhất.
- Thời gian: ngày 7/6/2021 đến ngày 30/7/2021 (8 tuần).
5. Tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền giới thiệu sách thiếu nhi hè năm
2021”:
- Đối tượng tham gia: Tất cả các em học sinh từ cấp Tiểu học đến cấp Trung
học phổ thông.
- Thể lệ: Các bài viết dự thi được viết dưới hình thức đánh máy font chữ
Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng single. Cuốn sách viết giới thiệu phải là

sách đang được phục vụ tại kho sách thiếu nhi của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
Không nhận các bài viết sao chép trên mạng với bất cứ hình thức nào. Nội dung
bài viết ghi rõ họ, tên, trường lớp, địa chỉ liên lạc, số điện thoại (nếu không có số
điện thoại cá nhân thì lấy số điện thoại của bố, mẹ để Thư viện tiện liên lạc). Bài
viết dự thi gửi về địa chỉ Trưởng Ban biên tập Web. TVT
(phamthithom307@gmail.com). Bài viết dự thi sẽ được Ban biên tập Web.TVT
biên
tập
và
đăng
tải
trên
trang
Web.TVT
tại
địa
chỉ
http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/; thuvienninhthuan.vn hoặc trên Fanpage
Facebook của Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Kết thúc hoạt động phục vụ hè, Thư viện
tỉnh sẽ chọn ra một số bạn viết được nhiều bài giới thiệu sách nhất và một số bài
được bạn đọc đọc và yêu thích nhiều nhất trên môi trường mạng để trao giải.
- Thời gian: ngày 7/6/2021 đến ngày 30/7/2021.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Cập nhật Kế hoạch tổ chức Tổ chức các hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu
nhi hè năm 2021 lên trang Web.TVT.
- Tham mưu kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Chuyển Kế hoạch đến tất cả các thư viện huyện, thành phố Trung tâm
VHTTTT, Phòng VHTT các huyện, thành phố và Ban chỉ đạo hè các cấp trên địa
bàn tỉnh để phối hợp chỉ đạo, triển khai.
2. Phòng Nghiệp vụ - Tin học:
- Hoàn thành hệ thống mạng nội bộ, internet hoạt động ổn định và chuẩn bị
các thiết bị cần thiết như: hệ thống máy vi tính, phục vụ các hoạt động;
- Tập trung bổ sung, xử lý kỹ thuật sách Thiếu nhi phục vụ hè;
- Biên soạn Thư mục sách mới thiếu nhi định kỳ 2 lần/ tháng để giới thiệu
tại Phòng Thiếu nhi và đăng tải trên Web.TVT;
- Cập nhật toàn bộ các bài giới thiệu sách của CBTV và các bài viết của bạn
đọc tham gia cuộc thi “Tuyên truyền giới thiệu sách thiếu nhi hè năm 2021” lên
trang
Web.TVT
tại
địa
chỉ
http://sobn.ninhthuan.gov.vn/library/;
thuvienninhthuan.vn và trên Fanpage Facebook của Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Mở
chuyên mục bài viết tham gia cuộc thi riêng và thống kê các bài viết được bạn đọc
đọc và yêu thích (like) nhiều nhất trên môi trường mạng để phục vụ cho công tác
tổng kết trao giải.
3. Phòng Phục vụ Bạn đọc:
- Rút sách, trưng bày;
- Biên soạn nội dung chương trình “Bạn ơi, hãy lắng nghe!”;
- Tăng cường viết bài giới thiệu sách thiếu nhi hè đăng tải lên Web.TVT.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ bạn đọc thiếu nhi hè
năm 2021. Đề nghị các Phòng chuyên môn Thư viện Tỉnh căn cứ chức năng,

nhiệm vụ được phân công tích cực triển khai. Trong quá trình triển khai thực hiện
có gì vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo đơn vị để kịp thời chỉ đạo./.
Kế hoạch này thay cho thông báo./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- Tỉnh đoàn Ninh Thuận;
- Các Phòng VHTT huyện, thành phố;
- Các Trung tâm VHTTTT huyện, thành phố;
- Các Thư viện huyện, thành phố;
- Ban chỉ đạo hè các cấp;
- PGĐ TVT;
- Các phòng CM TVT;
- Nhóm đoàn viên, thanh niên TVT;
- Lưu: VT.
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