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Phú Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Phú Yên năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/5/2014 về thực hiện Đề án
“Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các Thư viện, bảo tàng, nhà văn
hóa, câu lạc bộ”; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh
Phú Yên về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây
dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Thiếu nhi Kể chuyện theo sách tỉnh Phú Yên
năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hội thi Thiếu nhi kể chuyện sách nhằm hưởng ứng phong trào học tập
suốt đời, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách và kể chuyện theo sách
trong thiếu niên, nhi đồng; góp phần giáo dục cho các em về ý thức, gìn giữ và
phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp; bồi dưỡng và phát
huy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tôn trọng và lòng biết ơn Đảng và Bác
Hồ.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các em có điều
kiện phát huy năng khiếu đọc sách và kể chuyện theo sách. Thông qua hội thi,
tạo cho các em thói quen đọc sách, góp phần giáo dục hình thành nhân cách, kỹ
năng sống cho các em lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng - những chủ nhân tương lai
của đất nước.
- Thông qua hoạt động này duy trì và phát triển “văn hóa đọc”, phục vụ
nhu cầu học tập suốt đời cho mỗi cá nhân, góp phần nâng cao ý thức tự học, tự
rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức với nội dung thiết thực, phù hợp với các đối tượng
tham gia, phát huy được tính tự chủ, sáng tạo; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đạt
hiệu quả cao. Có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.
- Trong quá trình tổ chức Hội thi, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo
thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo
sự chỉ đạo của Trung ương và địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề Hội thi: “Chúng em nhớ ơn Đảng, Bác Hồ”
2. Nội dung
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- Kể những câu chuyện ca ngợi Đảng, về Bác Hồ kính yêu đã được xuất
bản và phát hành trên sách, báo, tạp chí.
- Nội dung câu chuyện phải đúng chủ đề, phải phù hợp với lứa tuổi để
mọi người học tập, noi theo. Nội dung kể chuyện phải được thực hiện bằng tiếng
Việt.
3. Hình thức tổ chức: Kể chuyện, sân khấu hóa, minh họa.
- Cấp huyện: Tùy theo điều kiện của từng địa phương, Phòng Văn hoá và
Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng cấp tổ chức hội thi cấp
cơ sở hoặc chọn một số em xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
- Cấp tỉnh: Mỗi huyện, thị xã, thành phố đăng ký 01 tiết mục cấp tiểu học
và 01 tiết mục cấp trung học cơ sở để tham gia Hội thi cấp tỉnh.
- Thời lượng và số lượng thí sinh tham gia căn cứ theo Thể lệ Hội thi.
4. Đối tượng dự thi: Là các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở trên
địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
5. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Tổ chức Hội thi cấp tỉnh: 01 ngày. Dự kiến tháng 8/2021.
Sau khi khai mạc Hội thi các đội sẽ bốc thăm lịch thi.
- Địa điểm dự kiến: tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
6. Cơ cấu giải thưởng
- Giải tập thể
+ 01 giải nhất
+ 02 giải nhì
+ 03 giải ba
+ 03 giải khuyến khích
- Giải cá nhân
+ Bậc tiểu học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích.
+ Bậc trung học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Cấp huyện: Nguồn kinh phí của địa phương và chịu trách nhiệm về kinh
phí tập luyện, ăn, ở trong thời gian tham gia Hội thi cấp tỉnh.
- Hội thi cấp tỉnh: Nguồn kinh phí sự nghiệp của Thư viện tỉnh.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Văn hóa
Chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai kế hoạch. Làm công tác tổ chức và dẫn chương trình Hội thi
Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Phú Yên năm 2021.
2. Phòng Tổ chức - Pháp chế
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Phối hợp Thư viện tỉnh tham mưu cho lãnh đạo Sở thành lập Ban Tổ
chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, công tác khen thưởng của Hội thi.
3. Thư viện tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, liên quan triển khai và tổ chức Hội thi
Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Phú Yên năm 2021 theo đúng kế hoạch đề
ra; xây dựng thể lệ, quy chế chấm điểm cho Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo
sách tỉnh Phú Yên năm 2021;
- Phối hợp Phòng Tổ chức – Pháp chế tham mưu cho lãnh đạo Sở thành
lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi;
- Xây dựng dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất; bài phát biểu khai
mạc, bế mạc Hội thi cho lãnh đạo Sở; thiết kế maket trang trí sân khấu; giấy
mời; lập danh sách đại biểu trình lãnh đạo Sở phê duyệt;
- Thông báo tổ chức Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Phú Yên
năm 2021; gửi giấy mời cho các đại biểu, cơ quan thông tin đại chúng, báo đài
trên địa bàn tỉnh;
- Đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia Hội thi;
- Hướng dẫn, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức hội thi cấp huyện (nếu có) và tham gia hội thi cấp tỉnh theo
nội dung Kế hoạch này.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức Hội thi.
4. Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội thi cấp cơ sở hoặc chọn một số em xuất
sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh
Phú Yên năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình triển
khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương phản ánh về Thư viện tỉnh (Điện thoại: 0257 3822585, 0257 3826180)
để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Vụ Thư viện (b/c);
PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- P. QLVH, P. TCPC, TV tỉnh;
- P. VHTT các huyện, tx, tp;
- TT VHTT, VHTTTT; VHTTTTTH
các h,tx,tp;
- P. GD&ĐT các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, QLVH.

Nguyễn Thị Hồng Thái
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SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BTC HT THIẾU NHI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ
HỘI THI THIẾU NHI KỂ CHUYỆN THEO SÁCH TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 464/KH-SVHTTDL ngày15/3/2021
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
1. Mục đích, ý nghĩa
- Nhằm phát triển phong trào đọc sách và làm theo sách trong thiếu niên
nhi đồng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn,
nâng cao lòng tự hào và giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng đất nước
giàu mạnh, văn minh.
- Tăng cường tuyên truyền về sách và văn hóa đọc; động viên khích lệ bạn
đọc nhỏ tuổi tích cực đọc và làm theo những điều hay, việc tốt từ trong sách.
2. Đối tượng dự thi
Là học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú
Yên, có độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi.
3. Đăng ký dự thi
- Cấp huyện: Các thí sinh đăng ký dự thi liên hệ với thư viện huyện (thị
xã, thành phố) để biết chi tiết và nhận phiếu đăng ký dự thi; thí sinh dự thi ghi
đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) và đăng ký
dự thi chậm nhất trước ngày tổ chức Hội thi 5 ngày.
- Cấp tỉnh: Các thư viện huyện, thị xã, thành phố liên hệ với Thư viện tỉnh
Phú Yên đăng ký đội dự thi cấp tỉnh, chậm nhất trước ngày tổ chức Hội thi 15
ngày. Không giới hạn số lượng thành viên của đội nhưng tối thiểu từ 03 em trở
lên.
4. Thời gian, địa điểm
- Cấp huyện, thị xã, thành phố: Triển khai Hội thi cấp cơ sở để lựa chọn
đội tiêu biểu, xuất sắc tham dự Hội thi cấp tỉnh năm 2021.
- Cấp tỉnh: 01 ngày, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. (Dự kiến tháng
8/2021)
5. Nội dung và hình thức
-Nội dung: Tập trung vào chủ đề sau đây:
+ Kể chuyện về Đảng, về Bác Hồ kính yêu;
+ Ca ngợi quê hương đất nước;
+ Về gương các anh hùng, liệt sỹ, gương người tốt, việc tốt trong lứa tuổi
thiếu nhi trong mọi lĩnh vực;
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+ Về truyền thống anh hùng trong dựng nước và đánh giặc giữ nước; đức
tính cần cù dũng cảm, tài trí thông minh sáng tạo của ông cha; về các bà mẹ Việt
Nam anh hùng, các danh nhân của đất nước.
- Các phần thi: Gồm 03 phần
+ Giới thiệu đội hình
+ Kể chuyện
+ Thi năng khiếu
- Thời lượng: Thời gian thể hiện cho tất cả nội dung thi của 01 đội là 30
phút, không quá 15 phút cho mỗi thí sinh (không tính thời gian tiếp quản sân
khấu). Nếu quá thời gian 01 phút trừ 01 điểm.
- Hình thức: Kể chuyện, sân khấu hóa, minh họa. Câu chuyện kể theo
sách thể hiện năng khiếu gắn với nội dung câu chuyện được thể hiện.
6. Thang điểm: 20 điểm
- Phần giới thiệu đội hình: (05 điểm) Bằng nhiều hình thức tiểu phẩm, hát
múa..., giới thiệu các hoạt động phát triển văn hóa đọc của thư viện trường, của
địa phương và các thành viên của đội.
- Phần kể chuyện: 10 điểm.
+ Nội dung: 06 điểm
Câu chuyện phải đúng chủ đề của Ban Tổ chức quy định, phải nêu lên
được xuất xứ của câu chuyện (in trong sách nào, của tác giả nào, nơi xuất bản,
năm xuất bản, nhà xuất bản nào). Chuyện kể phải thể hiện được cảm xúc, phát
âm chuẩn, phong cách diễn đạt hồn nhiên, lôi cuốn người nghe, rút ra bài học
cho bản thân và mọi người. Không sử dụng những câu chuyện chưa được xuất
bản thành sách để tham dự Hội thi.
+ Hình thức: 04 điểm
Trang phục, đạo cụ phù hợp với nội dung chuyện kể, có ý tưởng sáng tạo;
minh họa, diễn đạt nội dung tình tiết câu chuyện phong phú, sinh động.
- Phần thi năng khiếu: 05 điểm
Các đội chọn một thể loại đàn, hát, múa… phù hợp với lứa tuổi.
7. Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các tập thể
và cá nhân đạt thành tích trong Hội thi, cụ thể:
- Giải tập thể
+ 01 giải nhất
+ 02 giải nhì
+ 03 giải ba
+ 03 giải khuyến khích
- Giải cá nhân:
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+ Bậc tiểu học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích.
+ Bậc trung học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích
Trên đây là Thể lệ Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Phú Yên
năm 2021, Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan nghiêm
túc thực hiện.Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các
cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ Thư viện tỉnh Phú Yên, số điện thoại: 02573822585; 3826180; 3899089.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

