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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách
và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
Căn cứ Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019;
Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận;
Thực hiện Công văn số 463/ SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 16 tháng 03 năm 2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.
Thư viện tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Sách
và Văn hóa đọc Việt Nam 2021 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của
Nhân dân, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp trong đời sống xã
hội để mọi người ý thức được ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong Nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên,
học sinh nhằm góp phần thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án xây dựng và phát triển
văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.
Vận động nhân dân tham gia vào công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất
bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị đến người đọc
trong tỉnh.
Gắn các hoạt động tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2021 với các hoạt
động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm 46 năm giải phóng Ninh Thuận 16/4 và giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức
đảm bảo tranh thủ được sự phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành tham gia nhằm đạt
được hiệu quả cao, tiết kiệm được kinh phí, nhân lực và phát huy sức mạnh, sự hưởng
ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và của cộng đồng,
các tổ chức xã hội trong tỉnh.
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Thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới.
II. Thời gian Tổ chức các hoạt động ngày Sách và Văn hóa đọc:
Thời gian tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm
2021 diễn ra trong suốt tháng 4 năm 2021. Các hoạt động chính sẽ bắt đầu từ ngày
10/4/2021. Hoạt động trọng tâm tại thư viện diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4
năm 2021.
- Khai mạc: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021.
- Bế mạc: Vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2021.
III. Nội dung:
1. Hoạt động truyền thông.
2. Tổ chức xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách phục vụ bạn đọc.
3. Thi vẽ tranh.
4. Thi tuyên truyền giới thiệu sách.
5. Trò chơi Hái hoa kiến thức.
6. Chương trình tìm hiểu “Sách, Thư viện và Cuộc sống”.
IV. Triển khai nội dung và thời gian thực hiện:
1. Hoạt động truyền thông:
Thường xuyên cập nhật các thông tin về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
năm 2021 trên trang Web.TVT; tăng cường giới thiệu sách mới, sách phục vụ sự
kiện chính trị trong tháng 4; Chú trọng công tác tuyên truyền trực quan trong và
ngoài thư viện.
Thời gian thực hiện trong suốt tháng 4 năm 2021.
2. Trưng bày sách:
Thư viện tổ chức xếp sách nghệ thuật và trưng bày, triển lãm sách phục vụ tất
cả mọi đối tượng bạn đọc, không phân biệt có thẻ hay chưa có thẻ.
Nội dung sách trưng bày triển lãm: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và
bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm 46 năm ngày
giải phóng Ninh Thuận và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Sách chính trị
xã hội, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật và sách thiếu nhi phục vụ Bạn đọc
tham quan, đọc sách tại Phòng tổ chức sự kiện (tập trung giới thiệu sách mới và sách
phục vụ học tập, kỹ năng sống của học sinh, sinh viên).
Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 27/4/2021.
3. Thi vẽ tranh, chủ đề “Ninh Thuận quê em”:
- Đối tượng tham gia:Học sinh các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên
địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm.
- Hình thức:
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+ Đăng ký tập thể: Các trường thông báo và lập danh sách các em tham gia gửi
về Thư viện tỉnh Ninh Thuận trước ngày 16/4/2021 theo địa chỉ email:
hatvnt@gmail.com
+ Đăng ký cá nhân: Các em đăng ký cá nhân tại Phòng Thiếu nhi Thư viện tỉnh
Ninh Thuận hoặc qua địa chỉ email myhanh_220@yahoo.com.vn từ ngày ra thông
báo đến hết ngày 19/4/2021.
- Thể lệ:
+ Thí sinh tham gia Hội thi vẽ tranh bám sát chủ đề: “Ninh Thuận quê em”.
Nội dung tranh vẽ về chủ đề quê hương, con người Ninh Thuận, những ý tưởng, ước
muốn của em về quê hương, con người Ninh Thuận trong tương lai.
+ Bài dự thi vẽ trên khổ giấy A4 (đối với học sinh cấp Tiểu học), khổ giấy A3
(đối với học sinh cấp Trung học cơ sở) với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu,
sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác (không nhận tranh
vẽ toàn màu bằng bút chì đen). Ban Tổ chức sẽ phát giấy thi cho thí sinh.
+ Bài dự thi phải ghi rõ: Tên tác phẩm dự thi, Họ tên thí sinh, trường, lớp, số
điện thoại liên lạc (nếu thí sinh không có điện thoại cá nhân thì cho số của cha, mẹ,
thầy cô nhưng phải ghi rõ là số điện thoại của ai (cha, mẹ hay thầy, cô giáo) để tiện
liên lạc).
+ Bài dự thi phải là bài chưa từng được công bố trên bất kỳ phương tiện thông
tin đại chúng hoặc các loại ấn phẩm nào khác. Người dự thi phải chịu trách nhiệm
về tính trung thực của bài thi và các vấn đề liên quan đến quyền tác giả.
+ Ban Tổ chức không trả lại bài tham gia dự thi và có quyền sở hữu, sử dụng
toàn bộ bản quyền của tác phẩm để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi, trưng bày
tại Thư viện và các hoạt động tuyên truyền khác.
+ Cách chấm điểm: Thang điểm 10:
Nội dung thể hiện tác phẩm: 03 điểm.
Tính nghệ thuật: 05 điểm.
Tính sáng tạo, đầu tư 2 điểm.
- Cơ cấu giải thưởng:
* Cá nhân:
+ Cấp Tiểu học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba; 06 giải khuyến khích.
+ Cấp Trung học cơ sở: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba; 06 giải khuyến
khích.
* Tập thể: 02 giải cho trường có số lượng thí sinh tham gia đông và đạt nhiều
giải nhất.
- Thời gian: ngày 22/4/2021:
+ Sáng từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ.
+ Chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30’.
Lưu ý: Các thí sinh tham gia thi vẽ tranh buổi sáng có mặt dự khai mạc vào
lúc 7 giò 30 phút.
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4. Thi tuyên truyền giới thiệu sách:
- Chủ đề: “Quê hương - Con người - Ninh Thuận”.
- Đối tượng tham gia: Học sinh các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng đóng
trên địa bàn TP. Phan Rang Tháp Chàm.
- Hình thức thi: Tuyên truyền miệng, Tổ chức thi theo hình thức đội tuyển, mỗi
đội có từ 03 - 05 thành viên tham gia. Các đội tham gia dự thi phải thực hiện liên tục
03 phần thi, thời gian tối đa là 20 phút.
+ Phần 1: Tìm hiểu “46 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 16/4/2021)”.
Các đội sẽ bốc thăm câu hỏi để trả lời câu hỏi của BTC. Mỗi đội trả lời 05 câu
hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi trả lời trong thời gian 1 phút, trả lời đúng 02 điểm/câu,
trả lời sai không tính điểm.
+ Phần 2: Thi tuyên truyền giới thiệu sách (10 phút)
Thể hiện phần tuyên truyền giới thiệu sách, chọn 1 trong 3 hình thức sau:
Giới thiệu 1 cuốn sách (1 tác phẩm)
Điểm sách (1 chủ đề từ 3 tác phẩm trở lên)
Kể chuyện sách (kể một câu chuyện hoặc một số những câu chuyện đã đọc mà
bạn thấy tâm đắc).
Khuyến khích sử dụng đạo cụ, hình ảnh, video, clip trình chiếu minh họa
cho nội dung bài giới thiệu.
- Yêu cầu nội dung của bài giới thiệu:
+ Cuốn sách được chọn tuyên truyền giới thiệu phải là những cuốn sách đã
được các Nhà xuất bản in ấn và phát hành;
+ Lý do chọn tác phẩm để giới thiệu;
+ Giới thiệu tác giả, Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang,…; chủ đề tác phẩm;
nội dung chính của tác phẩm; cách bố cục, trình bày, lối hành văn,…; ý nghĩa tác
phẩm;
+ Những cảm nhận, trải nghiệm sâu sắc nhất của bạn về nội dung cuốn sách
đó là gì? Tại sao?
+ Cuốn sách đó có ảnh hưởng như thế nào đối với bản thân bạn sau khi đã đọc
nó (cho bạn kỹ năng sống gì? về quan hệ giao tiếp, về tình bạn, tình yêu, về cách
sống có ích, hay về cách trang trí thực hành, khoa học ứng dụng,...).
+ Phần 3: Thể hiện năng khiếu (5 phút): Đội thi có thể hát, múa, đàn, ngâm thơ,
vẽ tranh... (do 1 cá nhân hoặc cả đội tuyển thể hiện).
- Thang điểm:
Phần bốc thăm trả lời câu hỏi: 10 điểm.
Phần giới thiệu sách ( đúng chủ đề, sinh động, hấp dẫn): 30 điểm.
Phần năng khiếu: 10 điểm.
- Thời gian: Sáng ngày 23/4/2021
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- Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 04 khuyến khích (số
lượng giải có thể thay đổi dựa trên tình hình thực tế nếu có trên 10 đội đăng ký tham
gia).
Lưu ý: Một trường có thể thành lập tối đa 3 đội tuyển tham gia.
5. Trò chơi Hái hoa kiến thức:
- Đối tượng tham gia: Học sinh các trường TH, THCS trên địa bàn TP. Phan
Rang - Tháp Chàm.
- Hình thức: Tham gia hái hoa và trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng nhận
được một phần thưởng, trả lời sai nhường quyền cho người chơi tiếp theo.
- Thời gian: sáng ngày 24/4/2021: Vào buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 00.
- Cơ cấu phần thưởng: Không giới hạn số lượng phần thưởng.
6. Chương trình “Bạn biết gì về Sách, Thư viện và Cuộc sống”
- Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
- Hình thức: Các bạn có thể sử dụng máy tính hoặc các thiết bị thông minh khác
có kết nối mạng internet 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 biết gì về Sách và Thư viện và Cuộc
sống” 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 Chương
trình “Bạn biết gì về Sách và Thư viện và Cuộc sống” và làm theo hướng dẫn.
- Thời gian: Từ ngày 10/4/2021 đến 17 giờ ngày 19/4/2021.
- Cơ cấu phần thưởng:
* Cá nhân:
+ Cấp Tiểu học: 01 nhất, 02 nhì, 04 ba, 6 khuyến khích.
+ Cấp Trung học cơ sở: 01 nhất, 02 nhì, 04 ba, 6 khuyến khích.
+ Cấp Trung học phổ thông, Đại học và Cao đẳng, Trung cấp: 01 nhất, 02 nhì,
04 ba, 6 khuyến khích.
+ Tập thể: 5 phần thưởng dành cho tập thể vận động được nhiều người tham
gia Chương trình “Bạn biết gì về Sách và Thư viện và Cuộc sống”.
Lưu ý: Các hoạt động trên được tổ chức tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận, số
01 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh
Thuận. Riêng Chương trình “Bạn biết gì về Sách và Thư viện và Cuộc sống”các
bạn có thể tham gia tại nhà hoặc bất cứ nơi đâu khi bạn có máy tính hoặc các
thiết bị thông minh có kết nối mạng internet.
Các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc tham gia các hoạt động do
thư viện tổ chức sẽ được nhận Giấy khen và Phần thưởng được trao vào buổi
Tổng kết, bế mạc các hoạt động chào mừng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
(15 giờ ngày 24/4/2021).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Cập nhật Kế hoạch tổ chức Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và
Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 lên trang Web.TVT.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lên maket trang trí tuyên truyền
trong và ngoài thư viện, tham mưu kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Chuẩn bị công tác hậu cần: Nước uống đại biểu, giấy vẽ tranh, lên market giấy
dành cho BGK chấm điểm thi tuyên truyền giới thiệu sách, phần thưởng các hoạt
động và tăng cường bảo vệ, trông giữ xe.
- Chuyển Kế hoạch đến tất cả các trường học đóng trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì sắp xếp bàn, ghế khai mạc, bế mạc.
- Cử viên chức tham gia tổ chức các hoạt động (xếp sách nghệ thuật, hỗ trợ
quản trò Hái hoa kiến thức, thi vẽ tranh,…).
2. Phòng Nghiệp vụ - Tin học:
- Triển khai các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam trên trang Web.TVT;
- 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, âm thanh… phục vụ các hoạt động.
- Liên hệ với Phòng nghiệp vụ dạy học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp
công tác tuyên truyền vận động các trường THPT, Dân tộc nội trú, trường Đại học
Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Sách
Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.
- Liên hệ với Phòng giáo dục và Đào tạo TP. Phan Rang - Tháp Chàm để phối
hợp trong công tác tuyên truyền vận động các trường Tiểu học, Trung học cơ sở,
trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm tham gia hoạt động chào mừng Ngày Sách
và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.
- Cử viên chức tham gia tổ chức các hoạt động (BGK chấm thi tuyên truyền
giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật, quản trò Hái hoa kiến thức, thi vẽ tranh, xây
dựng kịch bản chương trình thi tuyên truyền giới thiệu sách, tham gia xây dựng kịch
bản bế mạc, tạo lập bộ câu hỏi trắc nghiệm đẩy lên trang Web TVT và theo dõi, tổng
kết số lượng người tham gia và đạt phần thưởng Chương trình “Bạn biết gì về Sách
và Thư viện và Cuộc sống” trên Google Drive…).
3. Phòng Phục vụ Bạn đọc:
- Rút sách, báo - tạp chí trưng bày.
- Chọn mô hình phối hợp với Đoàn thanh niên xếp sách nghệ thuật.
- Chuẩn bị nội dung cho phần trò chơi Hái hoa kiến thức.
- Mời bạn đọc đến tham gia các hoạt động, đặc biệt Lễ Khai mạc và Bế mạc.
- Tham gia BGK chấm thi tuyên truyền giới thiệu sách.
- Phối hợp với Phòng Ngiệp vụ - Tin học xây dựng kịch bản Chương trình Bế
mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021.
4. Đoàn thanh niên:
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- Xây dựng ý tưởng phối hợp với Phòng Phục vụ Bạn đọc thực hiện sắp xếp
Mô hình sách nghệ thuật và trưng bày sách theo Kế hoạch.
- Soạn 30 câu hỏi có đáp án phần thi trắc nghiệm tìm hiểu “46 năm Ngày giải
phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2021)”.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày
Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 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;
- Sở TTTT;
- Sở GDĐT;
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các trường TH, THCS, THTP, ĐH, CĐ, TC;
- PGĐ TVT;
- Các phòng CM TVT;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hương

