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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Gia đình đọc sách năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 1565/KH-SVHTTDL, ngày 7/6/2017 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030.
Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Thư viện tỉnh Phú Yên xây dựng
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Gia đình đọc sách năm 2020 với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
- Thông qua cuộc thi nhằm hình thành thói quen đọc sách cho trẻ từ khi còn
nhỏ, tạo nền tảng phát triển khả năng học tập, tăng cường sự tập trung và tính kỷ
luật, rèn luyện kỹ năng, tư duy logic, giúp trẻ hào hứng với những trải nghiệm mới.
Đặc biệt thông qua việc đọc sách cùng con giúp phụ huynh phát hiện và định
hướng những sở thích đam mê của trẻ, giúp cho tình cảm của ông bà, cha mẹ và
cháu con thêm bền chặt hơn.
- Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích các gia đình đọc sách và giúp các
thành viên trong gia đình có thêm cơ hội để trò chuyện, chia sẻ hiểu nhau hơn và
có thêm những giây phút hạnh phúc bên nhau.
- Phổ biến, triển khai rộng rãi đến các bậc phụ huynh, các em học sinh trên
địa bàn tỉnh Phú Yên.
II. Nội dung:
1. Chủ đề: Đọc sách cùng con
2. Đối tượng: Tất cả các gia đình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
3. Nội dung: Tổ chức thành 2 vòng thi
*Vòng 1: Mỗi gia đình thực hiện các nội dung như sau:
- Mỗi gia đình tham gia dự thi sẽ tự chụp hình và quay video clip có nội dung:
Các thành viên trong gia đình cùng nhau đọc sách hoặc hướng dẫn con đọc sách
hoặc đọc sách cho con nghe (tại nhà, tại thư viện,công viên…) và bức ảnh về
quyển sách mà gia đình yêu thích.
- Mỗi gia đình tham gia dự thi sẽ viết bài chia sẻ theo một trong các gợi ý sau
(Không giới hạn số lượng bài dự thi của mỗi gia đình).
+ Về một kỷ niệm với việc đọc sách;
+ Về một địa điểm đọc sách yêu thích;
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+ Về những tác dụng tích cực của việc đọc sách đối với gia đình bạn;
+ Về quyển sách yêu thích nhất hoặc ấn tượng nhất;
Độ dài tối thiểu của bài viết: 300 chữ. Bài thi sử dụng tiếng Việt, được viết
tay và trình bày rõ ràng. Trang đầu bài dự thi ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên,
địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi
Gia đình đọc sách năm 2020.
- Mỗi gia đình tham gia dự thi sẽ cùng con vẽ một bức tranh với chủ đề “Gia
đình đọc sách”.
*Vòng 2: Ban giám khảo chọn 10 bài dự thi tốt nhất của vòng 1 để tham gia
vòng 2 - vòng xếp hạng. Các gia đình được chọn tham gia vòng 2 sẽ thực hiện các
bước sau và gửi về Ban tổ chức Cuộc thi.
Bước 1: Hoàn thiện các bài tham gia dự thi ở vòng 1
Bước 2: Viết suy nghĩ của mình về giải pháp khuyến khích phát triển văn hóa
đọc.
4. Tiêu chí chấm giải:
- Tác phẩm dự thi truyền tải được nội dung, chủ đề ban tổ chức đưa ra;
- Hình thức đẹp, sáng tạo, hấp dẫn;
- Bài viết dự thi chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông. Không
được sao chép bài của người khác dưới mọi hình thức, nếu trích dẫn nội dung, hình
ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
5. Thời gian, nơi nhận bài dự thi, chấm thi và trao giải.
* Thời gian
- Tháng 4/2020: xây dựng và triển khai kế hoạch;
- Ngày 10/5/2020 - 10/6/2020: nhận bài dự thi;
- Ngày 15/6/2020: công bố các gia đình vào vòng 2;
- Ngày 16/6/2020 - 26/6/2020: các gia đình vào vòng 2 hoàn thiện bài thi
của gia đình và gửi lại bài thi về Ban Tổ chức;
- Ngày 28/6/2020: công bố và trao giải cuộc thi.
* Địa chỉ nhận bài dự thi và chấm thi, trao giải: Các bài dự thi gửi về Thư
viện tỉnh Phú Yên (Số 258 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Tuy Hòa).
- Đối với bài quay video clip thì gửi file qua địa chỉ email:
thuvienphuyentv@gmail.com.
5. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải Nhất trị giá: 2.000.000 đồng/giải
- 02 Giải Nhì trị giá: 1.500.000 đồng/giải
- 03 Giải Ba trị giá: 1.000.000 đồng/giải
- 04 Giải Khuyến khích trị giá: 500.000 đồng/giải
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*Các giải phụ: trị giá 300.000đ/giải
- Giải hình ảnh gia đình đọc sách ấn tượng nhất
- Giải viết bài chia sẻ cuốn sách hay nhất
- Giải bức tranh gia đình đọc sách đẹp và ấn tượng nhất
III. Tổ chức thực hiện:
1. Ban tổ chức: 05 thành viên.
- Ban giám đốc, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Kế toán và đại diện viên chức
phòng Nghiệp vụ Thư viện.
2. Ban Giám khảo: 05 thành viên. Dự kiến mời
- Lãnh đạo Sở VHTTDL, Phòng QLVH, Trung tâm văn hóa và Điện ảnh
tỉnh, Thư viện tỉnh.
3. Thông tin về Cuộc thi:
Thông tin về Cuộc thi được cập nhật thường xuyên trên trang web:
- Thư viện tỉnh Phú Yên: www.thuvienhaiphu.com.vn
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: https://svhttdl.phuyen.gov.vn/
IV. Kinh phí:
Kinh phí của Thư viện tỉnh cho Cuộc thi Gia đình đọc sách năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Gia đình đọc sách năm 2020 chào
mừng Ngày Gia đìnhViệt Nam (28/6) của Thư viện tỉnh./.

Nơi nhận:
-

Sở VHTTDL (b/c);
PGĐ Sở Nguyễn Thị Hồng Thái (b/c);
Phòng QLVH Sở (biết);
Trang TTĐT TV;
Lưu: VT, NV.
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