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Chü d "Sách vol ngirô'i cao tuôi" 

Thrc hin K hoach  s6 5994/KH-UBND ngày 29/12/2017 cüa Uy ban Nhân dan 
tinh ye vic Trin khai D an phát trin van hóa d9c trong cong dng dn nam 2020, 
djnh hu&ng dn nãm 2030 trén dja bàn tinh BInh Dinring; 

Can ci.r K hoch phi hqp s 70/KH-SVHTTDL-HNCT ngày 20/9/2022 giüa 
Sâ Van hóa, Th thao va Du ljch tinh Bmnh Thnmg va HOi  Nguri cao tui tinh BInh 
Ducing giai doan  2022 -2026; 

Thit thirc chào müng ngày Sách và van hóa d9c Vit Nam (21/4), ngày Sách Va 
Bàn quyn Th giâi (23/4), K nim 48 nãm Ngày giâi phóng min Nam (30/4/1975 
- 30/4/2023) và Quc t Lao dOng  0 1/5, K nim 82 nAm Ngay truyn thông Ngithi 
cao tuôi Viêt Nam (6/6/194 1 - 6/6/2023); 

So Van hóa, Th thao vâ Du ljch va Hi NguOi cao tu6i tinh BInh Dung xây 
dirng k hoach t chüc Hi thi tuyên truyn giOi thiu sách näm 2023, Chü d "Sách 
vOi ngu&i cao tuôi" nhu sau: 

I. MJC DICH, ' NGHIA 

- HOi thi là nai d nhUng ngithi cao tui có dip gp gà, giao kru, tuyên truyên, 
giOi thiu sách gop phn xây d%mg dOi sng tinh thAn b ich, lành math  d mi ngu?i 

- ' cao tuoi di.rçic song vui, song khoe, song co ich, luon la tam guang sang cho the hç 
tip ni noi theo. 

- Nhãm tao  san chi lành manh,  b Ich cho nguäi cao tu6i yêu thIch d9c sách, 
báo; qua do, tao  diu kin cho nguOi cao tuM dic chia sé nhUng cu6n sách hay, 
nghia, tIch crc tham gia vào các hoat dng vAn hóa, các hoat dung cüa thu vin cUng 
nhu lan tOa thói quen và truyn cam hirng d9c sách cho th h tré, gop phAn xây dirng 
và phát trin vAn hóa dçc trong cOng dng. 

II. DO! TUNG VA DIEU KIN DIJ' THI 

1. Di tirçrng và each thirc thi 

- Di tuqng: Là nguii cao tui trên dja bàn tinh BInh Duong. 

- Cách thirc tham gia: Däng k theo dOi,  mi  ctOi gm 04 thành viên do Trung tam VAn 
hóa thông tin - Th thao, Trung tam VAn hóa, The thao và Truyn thanh các huyn, thj xâ, 
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thành ph và Thu vin thành ph Di An thành 1p tham gia dir thi hoäc thành 1p sau khi t 
chüc vông thi c.p huyn (khong ké thành ph.n, so lucng nguii tham gia minh hça). 

2. Dieu kid d thi 

- Mi thu vin huyn, thj xa, thành ph thành 1p 01 di tuyn tham gia hOi  thi. 

- Mi di tham gia phài thhIn dy dü 04 ni dung thi theo quy djnh cüa Ban 
T chüc. 

- Tài lieu sü di1ng trong hi thi phái là tài lieu dã duçc phát hành, ph bin chInh 
thüc trên toàn quc. 

- Phn thi tuyên truyn giói thiu sách phài do các thành viên trong di tham gia 
dir thi thirc hiên. 

Ill. NQI DUNG VA THANG DIEM 

1. Ni dung thi 

Mi dOi  d%r thi phái tham gia dü 04 nOi  dung sau: 

a) Giâi thiêu dôi hInh 

b) Phn thi doán dng di 

c) Phn thi kin thüc tü sách 

d) Tuyên truyn giâi thiu sách (hInh thIrc quay video clip) 

2. Thang dim: Tng s dim là 100, gm 04 pMn: 

- Giâi thiêu di hInh : 30 dim 

- Phn thi dng dOi : 10 dim 

- PhAn thi kin thirc tr sách 10 dim 

- Tuyên truyn gi&i thiu sách : 50 dim 
P A A I (Co Thong bao the lç chi tiet sau) 

IV. CJ CAU GIAI THU'ONG 

-01 giâinhât 

- 02 giâi nhI 

- 03 giái ba 

- 03 giâi khuyn khIch 

- 01 giâi giâi thiu dOi  hinh hay nht 

- 01 giái tuyên truyn giói thiu sách hay nht 

V. THfl GIAN VA D!A  DIEM 

1. Thai gian t chile: Di,r kin ngày 2 1/4/2023 (thu sau) 
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2. Thôi gian dáng ky: Trung tam VAn hOa thông tin, Th thao thành ph Thu 
Dâu Môt, thành phô Thuân An; Trung tam VAn boa, The thao và Truyên thanh các 
huyn, thj xA; Thu vin thành ph Di An giri danh sách dOi  dir thi ye Ban To chüc HOi 
thi (Thu vin tinh Binh Ducmg) chm that ngày 10/4/2023, gôm nhQng thông tin sau: 

HQ va ten Närn 
sinh 

Noi sinh song Dcrn 
vi 

Tác phm 
dirthi 

Tác 
giA 

Näm 
xut 
bàn 

SIT 

3. Da dim: Du kin Trung tam VAn hóa Ngh thut tinh Binh Duang (Cci sâ 1 
- Dung 30/4, Phung Phü Hôa, Thành ph Thu Du MOt). 

VI. KINH PHI THVC HIN 

Thu vin tinh chju trách nhim dir toán kinh phi t chüc, giàiihtthng cüa HOI  thi. 
Trung tam VAn hóa thông tin, The thao thành phô Thu Du MOt,  thành phô Thun An; 
Trung tam Vn hóa, Th thao va Truyn thanh cac huyn, thj xA; Thu vin thành phô 
Di An ci di dir thi tham gia chju trách thim tht câ kinh phi CO lien quan den di d 
thi cüa mmnh. 

VII. TO CHUC THIfC HIN 
9 - , A 1. &i Van hoa, The thao va Du Itch 

- Chju trách nhim xây drng k hoach,  thông báo th l hOi  thi; Thành 1p Ban 
T chirc, Ban Giám khâo, T thu k; Phát dng hi thi; C.p giy chüng nhn kt qua 
dt giái cho các dOi  thi. 

- Chju trách nhim v ca s& vt chat, kjch ban chuong trInh, kinh phi cho cong 
tác th chüc, giãi thuâng va cac diu kin can thiêt khác trong suôt qua trInh diên ra 
hOi thi. 

2. Hi Ngtrôi cao tu6i tinh 

Tuyên truyn 4n dng bn d9c là nguYi cao tui dang sinh hot ti HOi  Ngu?ii 
cao tuOi cac huyn, thj xa, thành ph trong tinh tham d%r hOi  thi dt cht luçing và dung 
quy djnh cUa Ban To chüc. 

A - r A A • , A 
3. Trung tam Van hoa thong tin, The thao thanh pho Thu Dau Mçt, thanh 

ph Thun An; Trung tam VAn hóa, Th thao và Truyn thanh các huyn, thj 
xã; Thu vin thành ph Di An 

To chirc t& hi thi cp huyn và tp hun, dua các dOi  v tham gia hOi  thi cp 
tinh. Dam bâo kinh phi to chi'rc hOi  thi  tai  huyn, thj xa, thành ph và kinh phi tham 
giahithicaptinh. 

Phi hcip vâi HOi  Nguii cao tuM cñng c.p d trin khai hi thi dit hiu qua cao. 
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Thông tin chi tit xin lien h: Thu vin tinh BInh Ducrng (thix?mg trirc Ban T 
chüc hOi  thi), din thoi 02743.822234, hoc 0972905020 (gp dlc Nguyn Thj Nga 
- Truâng phông Phic vii Bn dc và Mng krói). 

Trên day là K hoch t cht'rc HOi thi tuyên truyên giói thiu sách nàm 2023 chü 
d "Sách vâi ngu?ñ cao tu6i" cüa Sâ Van hóa, Th thao va Du ljch và HOi ngithi cao 
tui tinh BInh Dung. D nghj Thu vin tinh, Trung tam Van hóa thông tin, The thao 
thành ph Thu Du MOt,  thành phô Thun An; Trung tam Van hóa, Th thao và 
Truy&n thanh các huyn, thj xâ; Thu vin thành phô Di An t chirc trin khai thirc 
hién./ 

HQI NGUI CAO TUOI 
CHIJ T!CH 

an do  

S VAN HOA, THE THAO VA DU LCH 
KT. GLAM oöc 
PHO GIAM hOC 

Lê Van Thai 

Noi nhân: 
- BGD S, HOi  NCT tinh; 

- Trung tam VH, IT và Truyèn thanh các huyn, thj xã; 
- Trung tam VHTF vã The thao các thânh phô; 
- ThLr vin các huyn, thi xã, thành phô; 
- Hi NCT các huyn, thj xA, thành phô; 
- Luu: VT, TV 
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