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KẾ HOẠCH
Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách
Tỉnh Hà Nam năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, thiết thực chào mừng kỷ
niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021) và các ngày
lễ lớn của đất nước năm 2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế
hoạch Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách với các nội dung
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách là một trong
những hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám
(19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945- 02/9/2021) và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021. Liên
hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu viết
về chiến tranh, cách mạng Việt Nam; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc,
truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, bồi đắp niềm
tin với Đảng, Bác Hồ và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; góp phần
nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ
trẻ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu
Chương trình tham dự Liên hoan phải bảo đảm chất lượng chuyên môn
(việc lựa chọn tác phẩm; nội dung và kỹ năng giới thiệu), tôn vinh được giá trị
của tài liệu được giới thiệu cũng như vai trò của cán bộ thư viện, nghề thư viện
trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương, đất nước; tiết kiệm, hiệu
quả trong quá trình dàn dựng chương trình.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN
1. Quy mô: Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm
2021 được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Nội dung tham gia Liên hoan thực hiện theo
yêu cầu đặt ra trong Thể lệ Liên hoan (gửi kèm theo Kế hoạch).
Các đơn vị nghiên cứu Thể lệ Liên hoan để chuẩn bị đăng ký chương trình
tham dự của đơn vị mình (theo biểu mẫu gửi kèm).
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2. Thời gian tổ chức
- Thời gian: dự kiến tháng 8/2021 (Liên hoan được tổ chức khi tình hình
dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về
phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành)
- Địa điểm: Nhà văn hoá tỉnh Hà Nam
Các đơn vị nghiên cứu Thể lệ, đăng ký chương trình và kịch bản tham gia
của đơn vị mình (theo biểu mẫu gửi kèm) và gửi trước ngày 10 tháng 6 năm
2021; đồng thời, gửi kịch bản chương trình trước ngày 10 tháng 7 năm 2021.
Chương trình đăng ký, kịch bản tham gia Liên hoan gửi về Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch (Thư viện tỉnh) và qua địa chỉ email: tvt@hanam.gov.vn;
thuvientinhhn@gmail.com.
3. Kinh phí tổ chức
- Kinh phí tập luyện, đi lại, ăn nghỉ trong thời gian tham dự liên hoan cấp
tỉnh do các đơn vị bố trí.
- Kinh phí tổ chức và giải thưởng Liên hoan cấp tỉnh do Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch bố trí.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Thư viện tỉnh là đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch,
Thể lệ liên hoan; tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; xây dựng
kịch bản tổng thể Chương trình Liên hoan.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao các
huyện, thị xã, thành phố: phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tại
địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo Lãnh đạo UBND, xây dựng
chương trình, thành lập đoàn tham gia Liên hoan.
3. Các Thư viện chuyên ngành: Thư viện Công an tỉnh, Thư viện Bộ chỉ
huy Quân sự tỉnh, thư viện Trại giam Nam Hà: trân trọng đề nghị Ban lãnh đạo
các đơn vị chỉ đạo hệ thống thư viện hưởng ứng tham gia Liên hoan.
Trên đây là Kế hoạch Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu
sách tỉnh Hà Nam - năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn
vị quan tâm, chỉ đạo để Liên hoan đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- LĐ Sở (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, TP
- Bộ CHQS tỉnh
(để p/h chỉ đạo);
- Công an tỉnh
- Trại giam Nam Hà
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT các huyện,TX;TP (để t/h);
- Thư viện tỉnh (để t/h);
- Lưu VT, TV.
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