UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 890 /KH-SVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hội thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 08/02/2022 về phát triển văn
hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 992/UBND-KGVX ngày 08/3/2021 của UBND
tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú
Yên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Gia
đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa
phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình
trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia
đình và xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia
đình Việt Nam.
- Thông qua Hội thi, khẳng định những giá trị tốt đẹp mà sách mang lại cho sự
phát triển của con người, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình Việt
Nam, tạo sự lan tỏa rộng rãi và thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo
người dân trên địa bàn.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các gia đình có
điều kiện phát huy năng khiếu đọc sách, giới thiệu sách,xây dựng thói quen đọc
sách, nuôi dưỡng tình yêu với sáchcủa từng thành viên trong gia đình.
- Tạo điều kiện cho các gia đình tham gia vào các hoạt động khuyến đọc
cùng con, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức với nội dung thiết thực, phù hợp với các đối tượng
tham gia, phát huy được tính tự chủ, sáng tạo; đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đạt
hiệu quả cao.
- Trong quá trình tổ chức Hội thi, căn cứ vào tình hình thực tế, đảm bảo thực
hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy
định.
II. CHỦ ĐỀ, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Chủ đề: “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”
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2. Phạm vi, đối tượng: Hội thi được tổ chức dành cho các gia đình sinh
sống trên địa bàn tỉnh. Gia đình có từ 03 thành viên trở lên (khuyến khích các gia
đình có các thế hệ Ông, bà, cha, mẹ, con, cháu) tham dự Hội thi.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ THI
1. Hình thức: Hội thi được tổ chức trực tuyến qua hình thức xây dựng
video.
2. Nội dung:
Mỗi video tham dự thi đảm bảo đầy đủ 02 phần:
- Giới thiệu sơ lược về gia đình và hoạt động đọc sách trong gia đình thí sinh
theo chủ đề “Gia đình đọc sách - gắn kết yêu thương”.
- Giới thiệu, chia sẻ cảm nhận một hoặc một số tác phẩm văn học viết về chủ
đề Gia đình mà gia đình mình yêu thích.
3. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi:
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ theo Thể lệ Hội thi (gửi
đính kèm).
- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 20/06/2022.
- Các video dự thi có thể chọn gửi bằng một trong hai địa chỉ sau:
+ Email: thuvienphuyentv@gmail.com.
+ Thư viện tỉnh Phú Yên, số 258 Trần Hưng Đạo, phường 4, Thành
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 01 giải nhất: 2.000.000đ/giải
- 02 giải nhì: 1.500.000đ/giải
- 03 giải ba: 1.000.000đ/giải
- 03 giải khuyến khích: 700.000đ/giải
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí sự nghiệp của Thư viện tỉnh năm 2022 (chỉ trao giải thưởng và
tổng kết Hội thi).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Văn hóa: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển
khai kế hoạch. Làm công tác tổ chức và dẫn chương trình tổng kết trao thưởng Hội
thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022.
2. Phòng Tổ chức - Pháp chế: Phối hợp Thư viện tỉnh tham mưu cho lãnh
đạo Sở thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, công tác khen thưởng
của Hội thi.
3. Thư viện tỉnh

3

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và tổ chức Hội thi Gia
đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2022 theo đúng kế hoạch đề ra; xây dựng thể lệ,
quy chế chấm điểm cho Hội thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022;
- Phối hợp Phòng Tổ chức - Pháp chế tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Ban
Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi;
- Dự toán kinh phí, chuẩn bị cơ sở vật chất, bài phát biểu tổng kết trao
thưởng Hội thi cho lãnh đạo Sở; thiết kế maket trang trí sân khấu; giấy mời; lập
danh sách đại biểu trình lãnh đạo Sở phê duyệt;
- Thông báo Hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2022 cơ quan
thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh;
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức Hội thi.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
- Chủ động xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
để tham gia Hội thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022;
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng đẩy mạnh phong trào đọc sách, lan tỏa
tri thức, nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam cho nhân dân trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm
2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về
Thư viện tỉnh (Điện thoại: 0257.3822585, 0257 3826180) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

- Vụ Thư viện (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- P. QLVH, P. TCPC, TV tỉnh;
- P. VHTT các huyện, TX, TP;
- TT VHTT, VHTTTT; VHTTTTTH
các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, QLVH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thành
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UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ
HỘI THI “GIA ĐÌNH ĐỌC SÁCH” TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:
/KH-SVHTTDL, ngày /4/2022
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Hội thi được tổ chức dành cho các gia đình sinh sống trên địa bàn tỉnh. Gia
đình có từ 3 thành viên trở lên (khuyến khích các gia đình có các thế hệ Ông, bà,
cha, mẹ, con, cháu ) để tham dự Hội thi.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU HỘI THI
1. Hình thức thi: Các gia đình tham gia sẽ thực hiện dự thi qua hình thức
xây dựng video.
2. Nội dung: Mỗi video tham dự thi đảm bảo đầy đủ 02 phần:
- Giới thiệu sơ lược về gia đình và hoạt động đọc sách trong gia đình thí sinh
theo chủ đề “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.
- Giới thiệu, chia sẻ cảm nhận một hoặc một số tác phẩm văn học viết về chủ
đề Gia đình mà gia đình mình yêu thích.
3. Yêu cầu video dự thi: Mỗi video dự thi phải đảm bảo các tiêu chí sau:
- Yêu cầu về nội dung:
+ Sách được giới thiệu trong video được xuất bản tại Việt Nam, không vi
phạm quy định của pháp luật về xuất bản. Có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất
bản của cuốn sách.
+ Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (có thể thêm phụ đề tiếng Anh).
+ Nội dung và hình ảnh của các video dự thi phải lành mạnh, trong sáng,
phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; không đưa các thông tin sai
lệch, vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan, ảnh hưởng đến an toàn thông tin
và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các trường hợp sử dụng hình ảnh, bài
hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác
giả và quyền liên quan.
- Yêu cầu về kỹ thuật: Video dự thi phải đảm bảo về chất lượng hình ảnh và
âm thanh; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh và âm thanh. Thời
lượng của video tối thiểu là 05 phút, tối đa là 15 phút, có độ phân giải tối thiểu là
640px x 480px và được lưu bằng định dạng phổ biến .mp4, .wmv…
- Mỗi gia đình tham gia Hội thi gửi 01 video tham gia dự thi.
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- Video tham gia dự thi phải là video chưa từng được đăng tải lên bất kỳ
website hoặc tham gia các Cuộc thi nào khác.
4. Kết quả Hội thi: Kết quả Hội thi được Ban Tổ chức thông báo tới các
đơn vị và gia đình đạt giải.
5. Sử dụng bài dự thi: Hội thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022
với chủ đề “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” được tổ chức không nhằm
mục đích thương mại. Ban tổ chức được sử dụng các video dự thi để phục vụ cho
mục đích tuyên truyền trong các Hội thi và các hoạt động khuyến đọc, khuyến
khích học tập suốt đời trên phạm vi của tỉnh nhằm góp phần xây dựng hệ giá trị
văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.
III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ theo Thể lệ Hội thi quy
định.
- Thời gian nhận bài từ ngày 01/06/2022 đến ngày 20/06/2022.
- Các video dự thi có thể chọn gửi bằng một trong hai địa chỉ sau:
+ Email: thuvienphuyentv@gmail.com
+ Thư viện tỉnh Phú Yên, số 258 Trần Hưng Đạo, phường 4, Thành phố Tuy
Hòa, tỉnh Phú Yên
* Lưu ý: Gửi kèm theo video dự thi là file văn bản dưới dạng .doc, .docx,
.pdf (bao gồm: tên cuốn sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản và nội dung
giới thiệu sách; cung cấp đầy đủ các thông tin về gia đình dự thi: Họ và tên đại
diện gia đình, địa chỉ, số điện thoại liên lạc) để phục vụ công tác khen thưởng.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho các cá nhân
đạt thành tích trong Hội thi, cụ thể:
- 01 giải nhất: 2.000.000đ/giải
- 02 giải nhì: 1.500.000đ/giải
- 03 giải ba: 1.000.000đ/giải
- 03 giải khuyến khích: 700.000đ/giải
V. TRÁCH NHIỆM BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ
KÝ HỘI THI
1. Ban Tổ chức: Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn mọi hoạt động của Hội
thi, giải quyết các sự việc phát sinh trong quá trình tổ chức Hội thi. Tổ chức kiểm
tra, giám sát quá trình diễn ra Hội thi. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định
theo đa số và là quyết định cao nhất trong việc thực hiện thể lệ Hội thi.
2. Ban Giám khảo: Có nhiệm vụ chấm điểm các phần thi, đồng thời giúp
cho Ban Tổ chức xét và quyết định giải thưởng cho các gia đình dự thi; Ban Giám
khảo chấm điểm độc lập theo thang điểm của Ban Tổ chức quy định, nếu giữa các

6

đội thi có số điểm bằng nhau thì quyền quyết định cuối cùng thuộc về Trưởng Ban
Tổ chức Hội thi.
3. Tổ thư ký: Có nhiệm vụ giúp cho Ban Giám khảo tổng hợp điểm các
phần thi trong suốt quá trình Hội thi diễn ra; tổng hợp kết quả đảm bảo tính chính
xác, trung thực và bảo mật kết quả điểm thi của các gia đình dự thi.
Trên đây là Thể lệ Hội thi “Gia đình đọc sách” tỉnh Phú Yên năm 2022, đề
nghị các đơn vị, gia đình tham gia Hội thi nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình
tham gia dự thi, nếu có vướng mắc xin liên hệ Thư viện tỉnh Phú Yên, số điện
thoại:0257.3822585; 3826180./.

