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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm
thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những cuốn
sách viết về Hà Tĩnh, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu đối với quê hương,
đất nước của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhân dịp Kỷ niệm 190
năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021).
2. Yêu cầu:
Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng kế hoạch đề ra. Các
đội tuyển tham dự nghiêm túc, thực hiện đúng thể lệ.
II. NỘI DUNG
1. Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và
Đào tạo tổ chức.
2. Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh Hà Tĩnh.
3. Nội dung thi, đối tượng dự thi và thể lệ Hội thi
- Nội dung: Thi truyền giới thiệu sách nhân Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
(1831-2021) 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2021).
- Chủ đề: “190 năm Đất và Người Hà Tĩnh”.
- Đối tượng dự thi: Học sinh các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Thể lệ Hội thi: (Gửi kèm theo Kế hoạch này).
4. Lịch triển khai Kế hoạch
- Từ 16/4/2021 đến 30/5/2021: Phát động Hội thi, các đơn vị ôn, luyện các
nội dung thi.
- Từ 01/6/2021 đến 15/6/2021: Sơ khảo tại các huyện, thị, thành phố (mỗi
huyện, thị, thành phố chọn 2 đội tham dự chung kết ở tỉnh)
- Từ 25/6/2021 đến 30/6/2021: Chung kết Hội thi tại thành phố Hà Tĩnh.
5. Hình thức thi: Gồm 04 phần thi:
- Phần 1: Giới thiệu đội hình

- Phần 2: Giới thiệu sách
- Phần 3: Năng khiếu
- Phần 4: Trả lời câu hỏi kiến thức hiểu biết lịch sử, văn hóa, con người Hà
Tĩnh qua quá trình thành lập và tái lập tỉnh Hà Tĩnh.
4. Tổng kết, khen thưởng Hội thi
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố tổng kết và khen thưởng sơ
khảo Hội thi tại địa phương (Hoàn thành trước 15/6/2021).
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức
tổng kết và khen thưởng chung kết Hội thi. (Hoàn thành trước 25/6/2021).
- Danh sách đội tuyển tham dự chung kết Hội thi và cuốn sách chọn giới
thiệu gửi về Thư viện tỉnh Hà Tĩnh, số 17, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường
Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua địa chỉ email:
minhtrangtpht@gmail.com. Thông tin thêm về Hội thi liên hệ bà Thái Minh
Trang, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện tỉnh, điện thoại
0919734889.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chỉ đạo Phòng Quản lý Văn hóa và Thư viện tỉnh tham mưu ban hành Kế
hoạch, Thể lệ Hội thi và các điều kiện đảm bảo phục vụ cho Hội thi; Tổ chức Lễ
phát động, đăng tải thông tin về Hội thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và
triển khai thực hiện nội dung chương trình hoạt động đến các cơ quan, đơn vị liên
quan.
- Chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm, trao giải, tổng kết
Hội thi.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo tổ chức phát động Hội thi đến các Trường Tiểu học, Trung học
cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và Ban
Giám khảo Hội thi.
- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã
thông báo, phát động các đơn vị tham gia, tổ chức vòng sơ khảo; gửi danh sách
các đội thi (danh sách các cá nhân) tham gia chung kết và tên cuốn sách đăng ký
dự thi về Thư viện tỉnh trước ngày 19/6/2021.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện đảm
bảo phục vụ Hội thi.
3. Văn phòng Sở
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Phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa và Thư viện tỉnh bố trí cán bộ phục
vụ và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ Hội thi.
4. Thư viện tỉnh
- Phối hợp Phòng Quản lý Văn hóa xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Hội thi và
các điều kiện đảm bảo phục vụ cho Hội thi.
- Bố trí nguồn kinh phí hoạt động và đảm bảo công tác khen thưởng cho
Hội thi.
- Xây dựng bộ câu hỏi (phần thi thứ 4) và lựa chọn danh mục 50 đầu sách để
tham gia Hội thi.
- Bố trí cán bộ phục vụ cho quá trình chấm thi và Lễ tân phục vụ Lễ phát
động, Lễ tổng kết.
5. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
Chuẩn bị Hội trường, thiết kế maket sân khấu, trang trí trong, ngoài Hội
trường và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ chung kết Hội thi.
6. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã:
Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã tham mưu
UBND cấp huyện bố trí kinh phí khen thưởng cho các đội có thành tích tại vòng
sơ khảo của cuộc thi tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ
niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021), đề
nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện. Quá trình thực
hiện có gì khó khăn, vướng mắc thông tin về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;
- Thư viện tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Phòng VH-TT các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, QLVH.
- Gửi: Bản giấy và bản điện tử

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Loan
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