UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 172 /KH-UBND

Ba Đình, ngày 23 tháng 5 năm 202

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hội thi Thiếu nhi tuyên tryền, giới thiệu sách quận Ba Đình hè 2022
Chủ đề “Tiếp bước cha anh - Làm nghìn việc tốt”
Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-SVHTT ngày 28/4/2022 của Sở Văn hóa và
Thể thao Hà Nội về việc tổ chức Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách hè
2022 chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022);
UBND Quận Ba Đình tổ chức Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách quận Ba
Đình hè 2022, với chủ đề "Tiếp bước cha anh - Làm nghìn việc tốt” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua Hội thi giúp các em thiếu nhi quận Ba Đình hiểu thêm về những
tấm gương hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho Tổ quốc của các anh hùng liệt sỹ,
thương binh, biết trân trọng những giá trị lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần
tự hào dân tộc, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh; nâng cao ý thức
học tập và tu dưỡng đạo đức, phấn đấu để xứng đáng với thế hệ đi trước, xây dựng đất
nước và Thủ đô ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
- Bằng hoạt động tuyên truyền, giới thiệu qua những trang sách báo, Hội thi
nhằm giáo dục các em thiếu nhi quận Ba Đình nâng cao nhận thức hiểu biết của các
em về tấm gương của các anh hùng liệt sỹ. Hội thi là dịp giáo dục truyền thống cách
mạng, lòng yêu quê hương, đất nước, ghi nhớ công ơn của thế hệ cha ông ta.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm
sóc, giáo dục trẻ em, giúp các em phát triển toàn diện trí - đức - thể mỹ, tạo sân chơi
văn hóa bổ ích, lý thú, lành mạnh và tạo điều kiện cho các em giao lưu học hỏi, giúp
các em phương pháp lựa chọn, đọc sách có hiệu quả, đồng thời khẳng định vai trò của
sách báo và thư viện đối với đời sống xã hội, xây dựng thói quen đọc sách góp phần
đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi quận Ba Đình.
2. Yêu cầu
Hội thi yêu cầu 100% các phường trên địa bàn Quận Ba Đình tham gia đầy đủ
và chấp hành nghiêm Quy chế của Hội thi.
II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức
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- Tháng 5/2022: Triển khai kế hoạch Hội thi tới 14 phường trong Quận.
- Từ ngày 15/6- 05/7/2022: Tổng duyệt chương trình dự thi (tại cơ sở).
- Từ ngày 10/7 - 15/7/2022: Thi Chung khảo cấp Quận (Căn cứ tình hình dịch
Covid-19 để tổ chức Hội thi phù hợp với thực tiễn, đảm bảo an toàn trong công tác
phòng chống dịch).
- Từ 22/7 đến 31/7/2022: Tham gia Chung khảo Tuyên truyền giới thiệu sách
Thành phố.
2. Đối tượng dự thi
- Các em thiếu niên và nhi đồng (lứa tuổi cấp Tiểu học và Trung học cơ sở) trên
địa bàn quận Ba Đình.
3. Hình thức và nội dung thi
a) Hình thức thi: Thi theo đội tuyển, mỗi đội 03 em (minh họa không quá 20 em).
b) Nội dung thi và quy định: Mỗi đội phải thực hiện 03 phần thi (thời gian tối
đa 15 phút).
Phần 1: Giới thiệu Đội tuyển (3 phút):
- Do 03 thành viên trong đội tuyển thể hiện, có thể thêm đội hình phụ họa.
- Yêu cầu: Giới thiệu khái quát về địa phương (thành tựu, danh thắng, truyền
thống lịch sử cách mạng văn hóa, danh nhân quê hương ...) về hoạt động thư viện và
phong trào đọc sách, báo tại địa phương, thông tin về các thành viên trong đội tuyển
(Họ tên, trường lớp, sở thích, năng khiếu ...).
Phần 2: Tuyên truyền giới thiệu sách (7 phút):
Do cả 3 thành viên trong đội tuyển thể hiện (có pa nô, đạo cụ minh họa kết hợp
hình ảnh trình chiếu hoặc minh họa sân khấu cho cuốn sách được giới thiệu)
- Các hình thức lựa chọn để dự thi gồm:
+ Giới thiệu sách.
+ Điểm sách.
+ Kể chuyện sách.
- Nội dung tuyên truyền, giới thiệu: Là những cuốn sách viết về Đảng, Bác Hồ
kính yêu; về gương anh hùng, dũng cảm, kiên trung, bất khuất của dân tộc trong công
cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; tôn vinh các bà mẹ Việt Nam anh hùng;
về tấm gương tiêu biểu thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn
đáp nghĩa''.
Yêu cầu nội dung giới thiệu: Nêu được các chi tiết xuất bản, chủ đề tác phẩm,
nội dung chính, giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của tác phẩm; nêu được phần liên
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hệ bản thân. (Có minh họa và ứng dụng công nghệ thông tin để nội dung giới thiệu
sách thêm sinh động hấp dẫn, tránh hình thức sân khấu hóa).
Phần 3: Phần thi năng khiếu (5 phút):
Có thể lựa chọn một trong những hình thức năng khiếu nghệ thuật như: Đàn,
hát, múa, ngâm thơ, vẽ tranh… có nội dung đúng với chủ đề Hội thi.
III. QUY CHẾ VÀ BAN GIÁM KHẢO.

1. Quy chế.
- Đội tuyển tham gia Chung khảo cấp Quận nhất thiết phải qua vòng tổng duyệt
tại Phường.
- Trang phục của các thành viên tham gia đội tuyển phải đẹp và phù hợp với lứa
tuổi thiếu nhi. (3 em giới thiệu sách phải đeo khăn quàng đỏ)
- Các đội tuyển phải thực hiện đủ 3 phần theo nội dung thi trong kế hoạch; thời
gian thực hiện 3 phần thi tối đa là 15 phút.
- Mô hình hay pa nô sách giới thiệu phải có kích thước tối thiểu là 1,2m x 1,5m
trở lên (có thể làm bánh xe quay di chuyển được).
Lưu ý:
- Nếu đội tuyển của phường nào có các học sinh là thành viên đã tham gia ở các
đội tuyển phường khác, quận khác thì không được tham gia đội hình thi.
- Các đội dự thi được phép sử dụng đĩa nhạc nền, tuyệt đối không được “hát
nhép” cho phần thi năng khiếu.
2. Ban Giám khảo
- Thành phần Ban Giám khảo hội thi chung khảo cấp Quận do Ban Tổ chức Hội
thi của Quận quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-SVHTT ngày 28/4/2022 của Sở Văn Hóa và
Thể Thao Hà Nội, UBND Quận yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao,
UBND 14 phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Ba Đình là đơn vị thường trực
chịu trách nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức triển khai Kế hoạch tới các phường
trên địa bàn quận để thực hiện; hướng dẫn các phường thực hiện nghiêm túc Quy chế
Hội thi; có trách nhiệm cử cán bộ đến cơ sở để phối hợp và giúp giải quyết các vấn đề
phát sinh trong quá trình thực hiện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông
tin và Thể thao Ba Đình trong việc kiểm soát về nội dung thi của các đơn vị theo quy
định; tham gia Ban Giám khảo theo Quy chế Hội thi.
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4. UBND các phường thành lập Ban tổ chức cấp phường, triển khai cụ thể Kế
hoạch của UBND quận xuống từng địa bàn dân cư nhằm tổ chức tốt cho các em thiếu
nhi tham gia cuộc vận động đọc sách báo và tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu
sách đạt kết quả cao; qua đó tạo được phong trào đọc sách báo sôi nổi, một sân chơi
văn hóa lành mạnh, bổ ích và lý thú trong dịp hè 2022
Trên đây là Kế hoạch Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách quận Ba
Đình hè 2022 với chủ đề "Tiếp bước cha anh - Làm nghìn việc tốt”, UBND quận yêu
cầu các đơn vị có liên quan và UBND 14 phương nghiêm túc tổ chức thực hiện. Mọi
khó khăn vướng mắc báo cáo UBND quận (qua Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể
thao Ba Đình) để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hoá và TT Hà Nội;
- Thư viện Hà Nội;
- Thường trực Quận ủy; TT HĐND Quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Phòng VH&TT quận;
(để thực hiện)
- Trung tâm VH - TT & TT; (để thực hiện)
- UBND các phường;
- Lưu: VT.
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