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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thi Kể chuyện theo sách năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Thư viện tỉnh Phú Yên xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách năm 2020 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm giúp cho thanh thiếu niên, nhi đồng yêu thích việc đọc sách, biết lựa 

chọn những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi; nuôi dưỡng tình yêu gia đình, tình 

yêu quê hương, đất nước; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc; 

- Phát huy hiệu quả sử dụng nguồn tài liệu hiện có tại thư viện; 

- Các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với thư viện tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch 

đề ra đưa phong trào đọc sách và kể chuyện theo sách trở thành một hoạt động văn 

hóa thường xuyên trong hoạt động phong trào của thư viện; 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề: “Câu chuyện nhỏ bài học lớn” 

2. Hình thức tham gia:  

Mỗi thư viện huyện tham gia 02 tác phẩm xuất sắc bằng hình thức quay phim 

tác phẩm và gửi về Thư viện tỉnh. 

Nội dung tác phẩm dự thi là những câu chuyện được đọc trong sách của thư viện 

địa phương, thư viện trường học gồm: 

- Các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sỹ trong công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những mẩu chuyện của Bác Hồ với thiếu nhi; 

- Quê hương đất nước, gương người tốt việc tốt trong lao động, học tập, những 

tấm gương vượt lên hoàn cảnh; 

- Chuyện kể phải đúng chủ đề về đạo đức để mọi người học tập, noi theo. 

Nội dung kể chuyện phải được thực hiện bằng tiếng Việt. 
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Nội dung câu chuyện phải phù hợp với lứa tuổi. 

Thời gian cho mỗi tiết mục dự thi từ 15 đến 20 phút. 

3. Quy định về cách tính điểm: Thang điểm 10 

- Nội dung: 3 điểm; 

- Giọng kể (Sắc thái biểu đạt lời nói, ngữ điệu,…): 4 điểm; 

- Hình thức (Trang phục, đạo cụ, minh họa,…): 3 điểm.  

4. Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng/giải; 

- 02 Giải Nhì: 1.500.000 đồng/giải; 

- 03 Giải Ba: 1.000.000 đồng/giải; 

- 04 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải. 

III. THỜI GIAN, NƠI NHẬN BÀI DỰ THI 

1. Thời gian 

- Tháng 4/2020: xây dựng kế hoạch; 

- Tháng 5/2020: triển khai, thực hiện kế hoạch; 

- Ngày 20/6 đến 30/6: nhận tác phẩm của các địa phương; 

- Tháng 7/2020: công bố kết quả và trao giải (sẽ có thông tin chi tiết) 

2. Địa chỉ nhận bài dự thi, chấm thi, trao giải: Các bài dự thi được ghi hình 

chuyển file gửi về Thư viện tỉnh Phú Yên (Số 258 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. 

Tuy Hòa) và qua địa chỉ email thuvienphuyen@gmail.com 

Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi vui lòng liên hệ qua số điện thoại phòng 

Nghiệp vụ - Thư viện tỉnh số: 0257 3822585 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thư viện tỉnh 

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách năm 2020; 

- Thực hiện tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, kết quả cuộc thi trên trang tin của 

Thư viện tỉnh. 

2. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa 

Thể thao và Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh 

truyền hình các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo thư viện các huyện, thị xã tuyên truyền, vận động, phổ biến và hướng 

dẫn bạn đọc tích cực tham gia cuộc thi; 

- Riêng Thành phố Tuy Hòa chưa có thư viện, đề nghị Phòng Văn hóa phối hợp 

với phòng Giáo dục thành phố triển khai thực hiện. 

mailto:thuvienphuyen@gmail.com
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3. Thư viện các huyện, thị xã: 

- Triển khai nội dung cuộc thi đến đông đảo bạn đọc. 

- Nhận tác phẩm dự thi và tuyển chọn 02 tác phẩm xuất sắc gửi về Thư viện tỉnh 

đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Kể chuyện theo sách năm 2020 của Thư 

viện tỉnh. 

 

Nơi nhận: 

- Sở VHTTDL (b/c); 

- PGĐ Sở Nguyễn Thị Hồng Thái (b/c); 

- Phòng QLVH Sở (biết); 

- Phòng Văn hóa/Trung tâm VH-TT, TTVHTT&TT, 

TTVHTT&TTTH các huyện, TX, TP. (triển khai); 

- Thư viện các huyện, TX (t/h); 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Thị Kim Anh 

. 
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