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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách”
toàn tỉnh năm 2021
Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Gia Lai
về phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số: 02/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 05 tháng
01 năm 2021 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Gia Lai về việc tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và
đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện năm 2021;
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 của Thư viện tỉnh và căn cứ vào
chương trình hoạt động hàng năm của toàn mạng lưới các Thư viện huyện, thị;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Cộng
tác viên tuyên truyền giới thiệu sách” toàn tỉnh năm 2021.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Cuộc thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách” là hoạt động dành
cho các hội viên của Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các em học sinh Cấp I,
Cấp II, Cấp III trên toàn tỉnh. Nhằm góp phần tuyên truyền hình thành thói quen
đọc sách và nâng cao ý thức tự học, tích cực sáng tạo trong đổi mới phương pháp
học tập và rèn luyện của mỗi cá nhân. Đồng thời góp phần phục vụ nhu cầu học
tập, giải trí, lao động sản xuất, học tập suốt đời của người dân.
- Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong
việc góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống
lành mạnh cho các thế hệ con người Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập,
góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
- Cuộc thi Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách được tổ chức ở các
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, chọn bài dự thi tham dự vòng chung
kết cấp tỉnh nhằm tìm được Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách xuất sắc
năm 2021.
- Yêu cầu cuộc thi phải được các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
các huyện, thị xã chỉ đạo các Thư viện huyện, thị xã triển khai sâu rộng trong các
trường học, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thuộc tỉnh Gia Lai, cuộc thi phải
đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
II. NỘI DUNG
1. Hình thức: Bài dự thi là video tuyên truyền giới thiệu sách
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2. Thời gian
* Cấp huyện, thị, thành phố: Triển khai cuộc thi, nhận bài, duyệt bài dự thi
01/5/2021 đến ngày 30/8/2021.
* Cấp tỉnh: Thời gian nhận bài từ ngày 01/9/2021 đến ngày 20/9/2021.
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ theo Thể lệ cuộc thi.
3. Địa chỉ nhận bài dự thi
- Thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp tại Thư viện (Trung tâm VHTTTT) các
huyện, thị trên địa bàn mình sinh sống.
- Các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP. Pleiku thí sinh nộp
bài thi tại trường.
- Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn TP. Pleiku thí sinh nộp
bài về Ban Tổ chức cấp tỉnh.
- Các bài tham gia dự thi cấp tỉnh phải in ra đĩa CDROM hoặc USB và gửi
về địa chỉ: Thư viện tỉnh Gia Lai - 30 Phạm Văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh
Gia Lai, tiêu đề thư cần ghi rõ: Bài dự thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu
sách" và gửi file qua địa chỉ email: tvtgialai@gmail.com
4. Tổ chức chấm bài và chọn bài đạt giải
- Ban Tổ chức sẽ nhận bài, chấm điểm, và chọn ra những bài đạt giải trong
cuộc thi “Cộng tác viên tuyên truyền giới thiệu sách" cấp tỉnh trước ngày
30/9/2021.
- Ban Tổ chức chỉ đạo Ban Giám khảo chấm bài từ ngày 21/9/2021 đến ngày
29/9/2021(không kể thứ Bảy, Chủ nhật).
- Mọi chi tiết xin liên hệ (Thư viện tỉnh Gia Lai): 0269-6250708; 6250709
5. Công bố trao thưởng và tổng kết cuộc thi cấp tỉnh
Ban Tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại thành
phố Pleiku dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm 2021.
III. Các giải thưởng
1. Giải cá nhân
Mỗi đối tượng trao 05 giải:
01 giải Nhất
01 giải Nhì
01 giải Ba
02 giải Khuyến khích
2. Giải tập thể
Huyện, thị xã có nhiều thí sinh đạt giải:
01 giải Nhất
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01 giải Nhì
01 giải Ba
IV. Tổ chức thực hiện
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Trung tâm Văn hóa, Thông tin
và Thể thao huyện, thị xã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các trường học
trên địa bàn để triển khai thực hiện.
Giao cho Thư viện tỉnh chịu trách nhiệm các nhiệm vụ sau:
+ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi và có trách nhiệm tham mưu xây dựng
các văn bản liên quan để triển khai, thực hiện; đánh giá, và tổ chức tổng kết, trao
giải cho thí sinh đạt giải cuộc thi.
+ Đề xuất thành lập BTC, BGK cuộc thi;
+ Phân công cán bộ tham gia BTC, BGK cuộc thi;
+ Đôn đốc, nhắc nhở các Thư viện huyện, thị nhận duyệt bài gửi về Ban Tổ
chức Cuộc thi cấp tỉnh để triển khai cuộc thi đúng quy định.
+ Chịu trách nhiệm về kinh phí để tổ chức và trao giải cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Trung tâm VHTTTT các huyện, Tx, Tp;
- Phòng Giáo dục các huyện, Tx, Tp;
- Thư viện tỉnh;
- Lưu: VT, QLVH, NT.
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