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KÉ HOẠCH LIÊN TỊCH
v / v Phối hợp tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện sách

Thành phố Đà Lạt năm 2017
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2017 của Thư viện tỉnh Lâm Đồng, về
việc tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Đà Lạt năm
2017. Thư viện tỉnh Lâm Đồng; Nhà Thiếu nhỉ tỉnh Lâm Đồng và Thành Đoàn
thành phố Đp Lạt thống nhất phối hợp tổ chức Liên hoan thiếu nhi kể chuyện
sách thành phố Đà Lạt năm 2017, với nội dung cụ thể như sau:
I. Muc đích - Yêu cầu:
Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách và kể chuyện theo sách
trong thanh thiếu niên, nhi đồng, giáo dục, vun đắp cho các em tình yêu quê
hưong đất nước, với ông bà, cha mẹ, tình cảm đạo đức cao đẹp về Bác Hồ kính
yêu, ý thức tập thể, tinh thần tương thân tương ái, giáo dục các em về gươnu
người tốt việc tố, tránh những thói hư tật xấu.
Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn và thiết thực để các em có điều kiện
được phát huy năng khiếu kể chuyện, được tham gia học tập, trao đổi kinh
nghiệm lẫn nhau. Là hoạt động hè được duy trì 02 năm tổ chức 1 lần.
II. Qui mô, Thòi gian, Địa điểm, Khách mòi
1. Quy mô:
Liên hoan chung kết các tiết mục đạt giải của các trường TH và THCS
trên địa bàn TP.Đà Lạt, chọn đội tuyển xuất sắc tham gia công diễn trong những
ngày Hội sách Việt Nam (21/4), ngày sách & Bản quyền thế giới (23/4); từ
ngày 21-23/4/2017 tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng.
2. Thòi gian, địa điếm
- Thời gian: Khai mạc lúc 7h 30' Ngày 15/4/2017
- Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh, sổ 13 Đinh Tiên Hoàng TP.
ĐàLạt.
' - Họp BTC và BGK, lúc 9h00 ngày 11/4/2017
- Họp đoàn, lấy số báo danh: lúc 14h00 ngày 14/4/2017 (tại Nhà Thiếu
nhi tỉnh. Số 13 Đinh Tiên Hoàng Đà Lạt).
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(Thời gian thí sinh đăng ký dự thi và gửi đề cương về Ban tổ chức hạn
chót Ngày 01/4/2017: Bằng đường công văn; Đăng ký qua điện thoại: 063
3822162 - 063.3513556
Hoặc gửi qua Email: tvt@lamdong.gov.vn
3. Đại biểu, khách mòi:
- Lãnh đạo Sở VHTT&DL Lâm Đồng.
- Phòng nghiệp vụ Sở VHTT&DL Lâm Đồng.
- Lãnh đạo tỉnh Đoàn Lâm Đồng.
- Phòng PA 8? Công an tỉnh Lâm Đồng.
- Lãnh đạo Thành đoàn TP. Đà Lạt.
- Đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt.
- Lãnh đạo phòng Giáo dục TP. Đà Lạt.
- Lãnh đạo và giáo viên phụ trách đoàn, Đội các trường tham gia.
- Lãnh đạo nhà sách Thăng Long.
III.NỘi dung
1.
Tên gọi: “LIÊN HOAN THIÉU NHI KẺ CHUYỆN THEO SÁCH
THÀNH PHO ĐÀ LẠT LẰN THỨ IV.NĂM 2017 ”.
2. Chủ đề:"Sách hồng tuổi thơ"
3. Nội dung chính:
Các thí thí sinh dự thi lựa chọn những mẫu chuyện kể:
- Các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sỳ trong công
cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, những mẩu chuyện của Bác Hồ với thiếu nhi.
- v ề quê hương đất nước, gương người tổt việc tốt trong lao động, học
tập.
- Những câu chuyện được đăng trên sách, báo, tạp chí hoặc các phương
tiện truyền thông.
- 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.
4. Đối tưọ'ng: các em ở lứa tuổi nhi đồng và thanh thiếu niên là học sinh
từ 6-15 tuổi trong toàn TP Đà Lạt. Được chia làm 2 bảng.
- Bảng cấp I: Dành cho thí sinh khối Tiểu học.
- Bảng cấp II: Dành cho thí sinh khối Trung học cơ sở.
5. Thòi gian, nội dung thi, hình thức thi:
- Thòi gian kể chuyện: tối đa 15 phút.
Phần kể chuyện (không được sử dụng tài liệu).
Phần tự giới thiệu (Giới thiệu đầy đủ họ, tên, trường, lớp của thí sinh thi,
các bạn cùng tham gia - đội thi tập thể hoặc cá nhân).
- Nội dung câu chuyện (nêu xuất xứ câu chuyện, kể đầy đủ nội dung câu
chuyện theo đúng đề cương đã nộp BTC)
Câu chuyện kể phải đảm bảo 2 phần:
+ Nội dung câu chuyện kể đã đăng ký với BTC.
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+ Thông qua câu chuyện rút ra bài học cho bản thân.
- Hình thức:
+ Khuyến khích việc sử dụng nhạc nền, hát, đọc thơ, hò, vè minh họa phù
họp với nội dung chuyện kể, thí sinh có thể tự biểu diễn hoặc dùng nhóm minh
họa hồ trợ.
+ Thí sinh dự thi và trong phần minh họa tuyệt đổi không giả giọng của
Bác Hồ. + Trang phục: Thí sinh sử dụng các trang phục minh họa phù họp với nội
dung câu chuyện dự thi.
IV. Công tác tổ chức & thực hiện:
1. Công tác tổ chức
- Cơ quan chỉ đạo: Sở VHTT&DL Lâm Đồng.
- Cơ quan tổ chức: Thư viện tỉnh Lâm Đồng.
- Đơn vị phối hợp: Nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng; Thành Đoàn TP Đà Lạt.
1.1. Ban tổ chức:
- Ông: Hồ Thanh Hà - Giám đốc Thư viện
: Trưởng ban.
- Bà: Thái Thị Tơ - Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh
: Phó ban
- Ông: Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt
: Phó ban
- Bà: Lê Thị Thanh Trà - Trưởng phòng BQ &XD PT
: ủy viên.
- Ông: Lê Hữu Hoàn - Trưởng phòng Hành chánh Thư viện : ủy viên
- Bà : Nguyễn Thị Huỳnh Duyên - Kế toán Thư viện
: ủy viên
1.2. Ban giám khảo:
- Bà Vũ Thị Hạnh - TP. Nghiệp vụ Thư Viện tỉnh
: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Dũng - Phó phòng NV Sở VHTT&DL
: Phó ban
- 0CL , Nguyễn Thị Hạnh - Cán bộ Nhà Thiếu Nhi
: ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Đăng Thy - UV BTV Thành Đoàn Đà Lạt : ủy Viên
- Ông/Bà Đại diện phòng Giáo dục TP.Đà Lạt
: ủy viên
1.3. Tổ thư ký :
- Ông Nguyễn Ngọc Khôi - Cán bộ Thành Đoàn Đà Lạt
: Thư ký 1
- Bà Nguyễn Thị Minh Dụng - nhân viên phòng BQ&XDPT : Thư ký 2
1.4. Tổ kỹ thuật:
- Ồng Tô Ngọc Văn - nhân viên tin học Thư viện
- Ông Nguyễn Đăng Quang - nhân viên tin học Thư viện
- Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng sân khấu: Nhà thiếu nhi tỉnh.
2. Phân công thực hiện:
2.1. Nhà Thiếu nhi tỉnh chiu trách nhiêm:
- Các điều kiện, phương tiện: Hội trường, âm thanh ánh sáng, vệ sinh.
- Chương trình văn nghệ chào mừng liên hoan.
2.2. Thành Đoàn ĐàLat chiu trách nhiêm:
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Triển khai công tác tổ chức thi tại các trường và lực lượng cổ động
viên tại buổi liên hoan.
- Hoa trang trí (bàn, bục), hoa chúc mừng BGK.
- Nước uống cho Liên hoan.
- MC dẫn chương trình
2.3. Thư viên tỉnh chiu trách nhiêm:
- Kinh phí to chức và giải thưởng.
- Trang trí hội Lường, tuyên truyền bằng Pa nô, băng rôn, phướn.
- Cờ lưu niệm, giấy khen.
- Phát biểu khai mạc.
- Nhận xét, đánh giá, tổng kết khen thưởng.
V.
Kinh phí tổ chức : Chi từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên năm
2017 của Thư viện tỉnh.
1.
Trang trí sân khấu, Pano tuyên truyền, băng rôn, cờ lưu niệm, cờ phướn,
giấy khen, giải thưởng, hậu cần...
2. Co’ cấu giải thưởng:
2.1. Bảng I: - 03 Giải A
- 03 Giải B
- 22 Giải c
2.2. Bảng II:- 01 Giải A
- 02 Giải B
- 09 Giải c
-

•

•

•

Nhà Thiếu nhi Lâm Đồng
^ -Giám Đốc

Nguyễn Thanh Tuấn

Thái Thị To-

Thư viện Lâm Đồng
Giám Đốc

z°a

Thành Đoàn Đà Lạt
Bí Thư

Nơi nhận:
- Sờ VHTT&DL;
- Nhà Thiếu nhi tỉnh LĐ;
- Thành Đoàn TP ĐàLạt;
- Lưu VT, Phòng BQ-PT.
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HÒ Thanh Hà

