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KE HOACH 
Phi h9'p ti chfrc Cuôc thi Thiu nhi k chuyn sách trtrc tuyn tinh BInh Dirong 

In th& XI, nãm 2021 chü d "Sách m& cüa tam han" 

Can Cu K hoach 5994/KH-IJBND ngày 29/12/2017 cüa U' ban nhãn dan tinh BInh 
Duong ye vic triên khai dé an phát trién van hoá d9c trong cong dông den näm 2020 và 
djnh hi.róng den näm 2030 trên dja bàn tinh BInh Duong; 

SâVän hóa, Th thao và Du !jch phi hop vói Sâ Giáo diic và Dào tao  ban 
hành Ké hoch phôi hop t chi.'rc Cuc thi Thiu nhi ké chuyn sách trirc tuyén tinh 
BInh Dixcing Ian thu XI, näm 2021 chü d "Sách mo ccra tam hn" nhti sau: 

I. MIJC IMCH, V NGHiA 

- Cuc thi nhm phát dng phong trào d9c sách rng rai dn hçc sinh trong 
toãn tinh, gop phân phát triên vAn hóa d9c, nâng cao nhn thirc cho các em ye vai 
trô, nghia cüa sách dôi vci vic hQc tp trong nhã tnrô'ng và trong cuQc song; 
Chap cánh nhung róc mo, hoài bäo cüa các em thông qua nhthig câu chuyn, k5 
nAng, djnh hixâng tir nhQ'ng trang sách. Day cüng là ph.rong pháp giáo dc ho tr 
viéc hc tp và thirc hành theo sách dt hiu qua cao. 

- Tao san choi lành manh, b Ich cho các em thiu nhi trong thai gian thirc 
hin giAn cách xA hi do ânh hu&ng cüa djch bnh covid-19; Co them co hi phát 
triên k5' nAng thuyêt trInh tn.rOc dam dông, trau dôi kinh nghim h9c tp thông qua 
sách, báo và các phirong tin thông tin khác. 

II. DOI TU1NG vA DIEU MEN D1Y THI 
1. Di tirçrng 

Các em hoc sinh dang hoc tp ti các tnrng tiu h9c và trung hyc co sâ trén 
dja bàn tinh Binh Throng, d tuôi tü 6 den 15 tuôi. 

A 2. Dzeu kien 

Dâ tham gia và dt giâi nht, nhI, ba tai cuôc thi "Thiu nhi kê chuyên sách" 
trtrc tuyên cap huyn. 

III. NQI DUNG, HINH TH(JC 

1. Ni dung 

K môt câu chuyên trong sách ma em yêu thIch hay nh&ng câu chuyn truyêri 
tãi thông dip nghia, có tác dng tIch cue doi v&i bàn than, theo các chü dé gi >' 
nhir sau: 

Bác H, danh nhân van hóa, thm guong cac anh hiing dan tc trê tuôi, anh 
hung 1it si trong dâu tranh, xay dirng và bâo v dat nu&c; Nhüng câu chuyn ye qué 

( 



hu'ong Blnh Ducing, tIrih yêu dt rnthc, ye bão v chü quyên biên dào cüa Vit Nam; 
Van hóa rng xcr trong gia dInh, nhà truông và xã hi; Giáo dc due tInh tot cüa con 

ngui, các câu chuyn cô tIch, dan gian, than thoai; Nhctng tác phârn dern lai cho 

em giá trj nhân van sâu sac, k5 näng song, bI quyêt giüp em h9c tot; Tam guong 
ngthi tt, vic tt cüa thiêu niên Vit Nam trong lao dng, hc tip, xây dmg và bào 

ye dat nuâc... 

2. Hmnh thti'c 
- ThI sinh tham gia dr thi bng each thrc hin các video clip k chuyn sách, 

thii gian tôi thiêu là 5 phtt, tOi da là 12 phüt theo 2 hInh thirc: Thi cá nhân hoc 
nhóm gia dinh (khuyên khich thi theo nhórn gia dInh, kê chinh là h9c sinh cap tiêu 
hQc và THCS, các thành viên trong gia dInh tham gia minh h9a và không giâi  han 

d tuôi). 
- Các video thI sinh tham gia dam bào yêu cu sê ducic Ban T chirc dàng tài 

cong khai trén kênh Youtube cüa Thu vin tinh BInh Duang: 
và bInh chçn 

tác phâm ma mInh yêu thIch trên fanpage 
https://www.faceb0Ok.c0mbYBithb0 

  cüa Thu vin tinh BInh Duong. 

iv. ca CAU CIA! THU'€NG 

1. Giái cá nhân/nhóm gia dInh diy thi 
- Cp Tiu h9c: Co 08 giài (01 giâi nht, 01 giâi nhI, 02 giâi ba, 03 giài khuyên 

khIch và 01 giâi bInh chQn). 
- Cp Trung hçc co só Co 08 giãi (01 giãi nhât, O giài nhI, 02 giài ba, 03 giài 

khuyên khIch vã 01 giâi blnh chçn). 

2. Giãi toàn doàn: 

Ban to chüc cuc thi trao 04 giâi cho thu vin các huyn, thj xã, thành ph có 

to chirc cap co so, thu và np bài ye ban to chrc dung thai gian và có nhiu thI sinh 

dat giâi tai cuc thi. 

V. THÔI ClAN, DIA CHI NHN BA! DI1J'THI, TONG KET PHAT GIA1 

1. Thôigian nhn bài dy thi 
- Thai gian nhn video clip dir thi: Tr ngày ra thông báo dn ngày 05/11/2021 

Ban To chirc không chju trách nhim trong truèng hqp bài dr thi bj tht lac khi 
gui qua duèng buu din hoc np qua thai gian quy djnh trên (TInh theo du buu 

din hoc thai gian trên thu din tO). 

- ThOi gian dang tài và tin hành bInh chQn: Vào lüc 9h00 ngày 16/11/202 1 

den 9h00 ngày 23/11/2021. 

2. Da chi nhn bài di thi 
- Bài tham gia dir thi có th gOi b&ng mt trong hai dja chi sau: 

+ Email: phucvubandOc.tVbd@gmal .com  
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+ This viên tinh BInh Di.rong. (S 622, Dai  l Binh Disng, PhLr&ng Hip 
Thành, TP. Thu Dâu Met, BInh Ducmg). 

- ThI sinh np bài d thi kern theo thông tin thI sinh gm: H9 va ten thI sinh, 
ngày tháng närn sinh, dja chi thithng trü, so din thoai lien lac, ten cuôn sáchl chàm 
sách, ten tác giá, nhà xuât ban, näm xuât ban. 

3. Cong b6 kt qua và tng kt trao giãi 

- Thông báo kt qua cuc thi &rçlc cong b trên website cüa This vin tinh 
BInh Disang (thuvienbinhduong.org.vn), trên fanpage This vin tinh Binh Disong 
httPs://www.facebook.comJLibra ,BjnhDuong và gCri this men nhn giâi thwcng. 

- Dja dim: HOi truenng Trung tam Van hóa Ngh thut tinh BInh Disang (Co 
sà 1, disenng 30/4, Phtthng Phá Hôa, Thành phô Thu Dâu Met, BInh Disong). 

- Th?yi gian tng kEt dv kin váo tháng 27/11/2021 (Thir bay). (Can cr vào tinh 
hInh djch bnh Covid- 19, Ban To chirc sê có thông báo ci the theni gian to chrc 
Tong kêt cuOc thi). 

VI. THANH PHAN BAN TO CHUC, BAN GIAM KHAO 
1.BanTchfrc 

- Dai diên lânh dao S& Van hóa, Th thao và Du ljch: Tru'onng  ban; 

- Dai din lAnh dao Sâ Giáo dc và Dào tao: Phó Tris&ng ban; 

- Dai dién Iânh dao This viên tinh: Thành viên; 

- Dai  din Iành dao Van phông Sà, Phông K hoach - Tãi chinh (Sâ Van hóa, 
The thao và Du lich): Thành vien. 

2. Ban Giám khão: Thành phn Ban Giám khâogm các dai  din Sc Giáo 
dic và Dào tao, Thu viên tinh, Dài Phát thanh va Truyên hInh Bmnh Duong và các 
nba giáo có uy tin. 

VII. KINH PHI THUC HIN 

- Trung tam Van hóa thông tin, The thao thành ph Thu Du M,t, thành ph 
Thun An; Trung tam Van hóa, The thao va Truyên thanh các huyn, thj xA; This 
vin thành phô Di An chju trách nhim ye kinh phi to chrc, giãi this&ng vông thi 
cap huyn; dir toán kinh phi tham gia cuc thi cap tinh. 

- Thu vin tinh chju trách nhiêrn kinh phi t chic, giãi thisâng cp tinh. 

VIII. TO CHUC THçC HIN 

1. S& Van hóa, Th thao vã Du lich: Chju trách nhiêm chi do, diu hành 
chung; Chü trI xây d%rng kê hoach, thông báo the I cuc thi; Thành Ip ban tO chtrc, 
ban giám khâo, to this k; Dr toán kinh phi cho cong tác tO chrc va giái thisàng; 
Phát dng cuOc thi den các di t1xng; Chi do Trung tam VAn hóa thông tin, The 
thao thAnh phó Thu Du Mt, thành pho Thun An; Trung tam VAn hóa, The thao 
và Truyên thanh cac huyn, thi xA; This vin thành phô Di An tO chirc tOt cuc thi 
cap huyn. 
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2. S& Giáo diic và Dào to: Chi dto và phát dng cuc thi dn các tnrmg tiu 

hc và trung h9c cci sTi trong toàn tinh thông báo den phi huynh và các em hçc sinh 
nhäm dam bào môi cap dêu có h9c sinh tham gia; Chi do Phông Giáo dc và Dào 
to các huyn, thj xâ, thành phô có ké hoch phôi hcrp vâi các don vj cüng cap phát 
dng tot Cuc thi Thiêu nhi ké chuyn sách trirc tuyên ti co s&. 

3. Trung tam Van hóa thông tin, Th thao thành ph Thu Du Met, thành ph 

Thun An; Trung tam Van hóa, The thao Va Truyên thanh các huyn, thj xA; Thu 

vin thành phO Di An to chüc Cuc thi Thiêu nhi kê chuyn sách tr%rc tuyên tai Ca 
s& theo diing kê hoch, biên tp và dan dçrng clip tham gia dr thi cap tinh dat chat 

luqng va dting thii gian quy djnh. 
Nhn duçic k hoach nay d nghj Trung tam Van hóa thông tin, Th thao thânh 

phô Thu Dâu Met, thành phô Thun An; Trung tam Van hóa, The thao và Truyên 
thanh các huyn, thj xã; Thu vin thành phô Di An; Phông Giáo diic và Dào tao các 
huyn, thj xa, hành phô to chirc triên khai thirc hin dê cuc thi dat kêt qua cao. 

Thông tin chi tit xin lien h: Thu vin tinh BInh Duong (thu?ng trrc Ban 
chirc Cuc thi), din thoai 02743.822234,h0c DD: 0972905020 (gp d/c Nguyen 

Thj Nga — Truâng phông Phc vi Ban d9c và Mng hthi). 

Email: phucvubandOC.tvbd@gm .com.  

Trên day là Kê hoach t chrc Cuc thi Thiu nhi k chuyn sách trrc tuyn 
tinh Bmnh Duang lan thu1r XI, näm 2021 Chü dê "Sách m& cu1ra tam  hOn"..t..— 

SO ciAO DVC vA DAO TJO 
MDOC 

C'- //  (2J 

Noi nhân:
'  f/(Z'fl pw 

- Trung tam VH, TT-TT các huyn, tiij xã, thành ph6; 
- 1'h.r vin các huyn, thj xa, thành phô; 

- Phàng GD&DT các huyn, thj xã, thành phô; 
- Liru: VT, SGDDT, TV. 
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