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Chu de Sach - Khat v9ng cong hien
Thrc hin K hoach s 5994/KH-UBND ngày 29/12/20 17 cüa Uy ban Nhân
dan tinh ye vic Triên khai Dé an phát triên vn hóa d9c trong cong dông den nàm
2020, djnh hu&ng den nàm 2030 trên dja bàn tinh Bmnh Ducmg;
Thrc hin Quyt djnh s 415/QD-SVHTTDL ngày 10 tháng 12 nàm 2021 cüa
Sâ Van hóa, The thao va Du ljch ye vic ban hành Chucing trInh cong tác nãm 2022
cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh BInh Duo'ng;
Thit thirc chào müng ngày Sách và Van hóa dcc Vit Nam (21/4), ngày Sách
và Bàn quyên The giói (23/4), K nim 47 nàm Ngày giãi phóng mien Nam,
(30/4/1975 - 30/4/2022) Va Quôc té Lao dng 01/5;
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S& Van hóa, The thao Du lich tinh BInh Dixcing xây dirng kê hoach to ch4f TH
Hôi thi tuyen truyên gicn thiêu sach nàrn 2022, Chu dê "Sach - Khat vong cong hién
nhu sau:
va

I. MJC DICH, Y NGHIA
- Hi thi dugc t chüc nhm tao san chai lành manh, b Ich dành cho nhung
ngu&i yêu sách, có th chia sê nhung cuén sách hay, nghia, lan tóa thói quen và
truyên cam hrng dcc sách tri cong dông. Qua do, gop phân to lan vào vic bôi
dung, nâng cao kien thüc, không ngirng trong hc tip, lao dng, cong hiên và dijng
xây quê hucmg dat nuâc.
- Thông qua hi thi sê nhân rng phong trào dcc sách, báo trong mci tang lirp
nhân dan. Ton vinh nhUng ban dcc tIch circ tuyên truyên giài thiu sách và tham gia
các hoat dung dc sách do thu vin to chüc, gop phân nâng cao van hóa dc tai dja
phucmg.
II. NQI DUNG yA HINH THl5C
1. Ni dung
Mi di dir thi phâi tham gia dü 3 ni dung sau:
a) Giói thiêu dôi hInh
b) Kin thüc v sách
c) Tuyên truyn giâi thiu sách
2. Hlnh thuc
a) Giói thiu di hInh (Thai gian. 059
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- Gi&i thiu v dja phucng: Nh&ng uu dirn, net dc trung nii bt cüa dja
phuong.
- Giâi thiêu v thu viên ma mInh dn doc sách.
- Gii thiu thành viên dcii tuyn: Ten, tui, cong vic, s& thIch, gici thiu ye
thói quen tot trong vic dcc sách...
(co

Phn giâi thiu di hInh các di cO th th hin bang các 1oi hInh ngh thu.t
tiêu phâm...
minh hça, san khu hóa) nhu: Ngam thci, ca hat, ho,
ye,

b) Kin thtrc v sách
- Phn thi kin thtrc: Giãi tir khóa (Th&i gian: 1 '30")
Ph.n thi nay dành cho tlrng dci. Mi di sê tham gia bc thàm chn 1 gói dU
kin. Mi gói di kin có chüa 03 tir khóa gçii . Các thành viên trong dOi së dira vào
tir khóa gqi dê dua ra câu trã Ru dñng ye ten cüa mt)t cuOn sách hoc ten cüa mt
tác giã. Thui gian d mi di suy nghi va ghi dáp an là 01 phüt, thai gian dc dáp an
là 30 giây.
A
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- Phan thi dong dci: Nho nhanh ten sach
Phân thi nay gôm co 01 luot choi cho 09 dOi cung dir thi Cac dOi sê ngi dun
nhung day ghe tren cung cua khan gla, huong ye man hrnh san khau. Khi bat dau
hiu 1nh trInh chiêu, trong 60 giây trên man hInh sê chy hiu üng hInh ánh nhüng
bla sách (20 bIa,). Nhiêm vu cüa các dôi dir thi là nhIn và nh9 các ten sách in trên
dung các ten sách (khong viêt tat,
bIa. Trong vOng 02 phiit các di dr thi sê ghi
khóng sai chInh tá). DOi nào ghi dung và nhiêu ten sách nhât sê duccc diem cao hon.
Các di dir thi không ducuc sir dung các thiêt bj ghi hmnh trong thai gian dang trInh
chiêu. Ban to chirc sê chuân bj giây, but cho các dOi dir thi.
c) Tuyên truyn gkri thiu sách (Thai gian. 10')
lai

Giâi thiu v 01 tác phm hay 01 chum tác phm ma rnInh yêu thIch, cun
sách ni dung phü hçup, có nghIa, tác dng sâu sac den cuic sOng, suy nghT cüa bàn
than và cong dng. Các thông tin chung ye tác phâm gôm:
- Thông tin chung v tác phAm;
- Ni dung và giá trj ngh thut hoc khoa h9c cüa tác phm;
- ' nghia, tác diing cüa tac phm;
- Co lien h mârng; Tü nhftng gia trj, nghia cüa tac phm dã dem
giá tn, nghia thirc tê cho bàn than.

lai

nhüng

- Mi di có th cü di din hoc cá di cüng tham gia tuyên truyn gi&i thiu
sách (khuyên khIch cá dç3i cling tham gia).
- Khuyn khIch cac di thi si:r diing cong ngh thông tin trInh chiu, mirth ha,
trang ph%ic phü hçup v&i ni dung truyên truyen dê tang them sii hap dan và hiu qua
trong phân thi tuyên truyên.
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II. DOI TUQNG vA DIEU KIN DI THI
1.
Di tirçlng dir thi
- T.t Ca cong dan ti 18 tuM tr& len clang sinh sng, cong tác, h9c tp trên dja bàn

tinh BInh Throng.
- HInh thurc tham gia: Thi theo cli, mi cli tham gia dir thi gm 04 thànhviên do
Trung tam Vn hóa thông tin — The thao, Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thanh
các huyn, thj xA, thành phô va Thu vin thành phô DT An thành 1p sau khi tO chüc vông
thi cap huyn (khong k thành phãn, s luçrng nguôi tham gia minh ha).
2. Diu kiên dr thi
- Mi Thu vin huyn, thj xä, thành ph thành 1p 01 dOi tuyn tham gia hi
thi.
- Mi di tham gia phâi th hin dy dü 03 nOi dung thi theo quy djnh cüa Ban
To chüc.
- Tài lieu sü dung trong HOi thi phài là tài lieu dä duçrc phát hành, ph bin
chInh thüc trên toàn quôc.
- Ph,n thi tuyên truyn gii thiu sách phài do các thành viên trong dcii thirc
hiên.
3. Thang dim: Tng s6 dim là 100, gm 03 phn:
- Giói thiu dôi hInh

20 dim

- Kin thüc v sách

20 dim

- Tuyên truyn gi1i thiu sách

60 dim

iv. co CAU GIAI THU'ONG
-01 giãinhât
- 02 giãi nhI
- 03 giâi ba
- 03 giâi khuyn khIch
- 01 giãi giói thiu di hInh hay nht
- 01 giâi tuyên truyn giói thiu sách hay th.t

V. THI GIAN vA D!A DIEM
1. Thô'i gian tti chwc: Ngày 20/4/2022 (Can ci vào tInh hInh d/ch bnh Covid19, Ban To ch&c se' có thông báo cy the th&i gian tO chzc h5i thi).
2. Thô'i gian dàng k: Trung tam Van hóa thông tin, Th thao thành ph Thu
Dâu MOt, thành phô Thun An; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thanh các
huyn, thj xä; Thu vin thành phô DI An gui danh sách di dir thi ye Ban To chüc
HOi thi (Thu vin tinh BInh Duong) chm nhât ngày 15/4/2022, gOm nhüng thông
tin sau:
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3. Dja dim: D%r kin Trung tam Van hóaNgh thut tinh BInh Ducing (Co s& 1
- Duông 30/4, Phu?mg Phü Hôa, Thành phô ThU Dâu Met).
VI. KINH PHI THTXC HIN
Thu vin tinh chju trách nhim dr toán kinh phi t chiic, giái thuOng cUa Hi thi.
Trung tam Van hóa thông tin, Th thao thãth ph ThU Du Met, thành ph Thu.n
An; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thanh các huyn, thj xâ; Thu vin thành
phô Di An cü dOi dr thi tham gia chju trách nhim tat cà kinh phi có lien quan den di
dr thi cUa mInh.
VII. TO CHI5C THIXC HIN
1. Thir vin tinh
- Tham muu Sâ Van hóa, The thao và Du ljch xây dirng ké hoach, thông báo the
l hi thi; Thành l.p Ban To chUc, Ban Giám khão, To thu k; Phát dng hi thi; Cap
giây chfrng nh.n kêt qua dat giãi cho các di thi.
- Chju trách thim v cci sà 4t chit, kjch bàn chuong trmnh, kinh phi cho Cong
tác to churc, giài thuang và cac diêu kin can thiêt khac trong suôt qua trinh din ra hi
thi.
• A
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2. Trung tam Van hoa thong tin, The thao thanh phoA
Thu Dau M9t, thanh
ph Thun An; Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thanh các huyn, thj xä;
Thu vin thành ph Di An: Tuyên truyên v.n dng nguôi dan, ban dcc tai dja phuong
tham gia dr thi dat chat krçing và dUng quy djnh cUa Ban To chüc.
A

A

Thông tin chi tit xin lien h: Thu vin tinh Binh Ducmg (thu&ng trrc Ban To chUc
Hi thi), din thoai 02743.822234, hoc 0972905020 (gp d/c Nguyen Thj Nga Tru&ng phông Phic vv Ban dcc và Mng luâi).
Trên day là K hoach t chUc Hi thi tuyên truyn giOi thiu sách näm 2022 chU
dé "Sách - Khát vQng cong hiên" cUa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch. Dê nghj Thu
vin tinh, Trung tam Van hóa thông tin, The thao thành phô ThU Dâu Met, thành phô
Thun An; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thanh các huyn, thj xã; Thu vin
thãnh phô Di An to chirc triên khai thrc
Noi nhIn:
- Trung tam VH, Ti' và Truyn thanh các huyn, thj xã;
- Trung tam VHTT va Th thao cac thành ph&
- Thu vin cáe huyn, thj xa, thành ph;
- Luu: VT, TV
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