UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:221 /GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hà Tĩnh, ngày10 tháng5 năm 2021

V/v hưởng ứng
Cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông;
Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Thực hiện Công văn số 680/SGDĐT-GDTX&CN ngày 22/4/2021 của Sở
GDĐT về việc phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ
niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021);
Công văn số 967/UBND-VHTT, ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố
về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao
thông trên mạng VCnet; để thu hút được đông đảo đối tượng tham gia, tạo sức lan
tỏa trong các nhà trường và xã hội, Phòng GDĐT yêu cầu các nhà trường thực
hiện tích cực các nội dung sau:
1. Tuyên truyền về Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”,
Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30
năm tái lập tỉnh trên các phương tiện thông tin truyền thông: Cổng/Trang TTĐT,
các phương tiện truyền thông khác...”, phổ biến đến toàn thể cán bộ giáo viên,
học sinh cách thức, thể lệ Cuộc thi, Hội thi.
- Thể lệ cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” đăng trên Báo điện tử
Đảng Cộng sản: http://dangcongsan.vn.
- Thể lệ Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm thành
lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh được gửi kèm văn bản này.
2. Vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng và tham gia
Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet
tại đường link https://vcnet.vn/
Riêng Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm thành lập
tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh được triển khai đối với học sinh các trường Tiểu học,
THCS trên tinh thần tự nguyện. Các trường học căn cứ tình hình thực tế để lựa
chọn đội thi, hướng dẫn học sinh chu đáo có chất lượng và đảm bảo an toàn
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
3. Bản đăng ký dự thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm
thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh gửi về Phòng GDĐT trước ngày 08/6/2021.
Báo cáo kết quả tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao
thông” trước ngày 1/12/2021.
Địa chỉ nhận đăng ký Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách và báo cáo cuộc
thi “Chung tay vì an toàn giao thông”: đồng chí Hồ Phương – Chuyên viên Phòng
GDĐT, bản mềm gửi qua mail: hophuongttcx@gmail.com

Yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường tích cực triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Lãnh đạo Phòng;
- Bộ phận MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.
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THỂ LỆ
Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
(1831-2021) và 30 tái lập tỉnh (1991-2021)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 98 /KH-SVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2021
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. ĐỐI TƯỢNG
Thành viên chính thức của các đội tuyển tham dự Hội thi tuyên truyền giới
thiệu sách chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021) và 30 tái lập
tỉnh (1991-2021) là học sinh các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh.
Mỗi đội tuyển có từ 2-3 thành viên chính thức (không tính số lượng, thành
phần tham gia minh họa),
II. CÁC PHẦN THI VÀ HÌNH THỨC THI
Gồm 4 phần: Giới thiệu đội hình, giới thiệu sách, trả lời câu hỏi kiến thức và
phần thi năng khiếu (bắt buộc người thực hiện phải là thành viên chính thức của
đội tuyển).
Mỗi đội tuyển phải thực hiện đầy đủ các phần thi theo quy định của Ban Tổ
chức và đúng với chương trình, kịch bản đã đăng ký với Ban Tổ chức, cụ thể:
a. Thời gian thực hiện chương trình của mỗi đội từ 20-25 phút, trong đó
phần thi giới thiệu sách phải đảm bảo ít nhất 10 phút.
b. Chương trình tham gia Hội thi mỗi đội gồm 4 phần:
+ Phần 1: Giới thiệu đội hình
- Giới thiệu về nhà trường
- Giới thiệu về thư viện trường
- Giới thiệu các thành viên đội tuyển: Tên, lớp, sở thích... (chủ yếu là thành
viên chính thức)
- Trang phục nhà trường
+ Phần 2: Giới thiệu sách
- Giới thiệu 01 tác phẩm hoặc chùm tác phẩm có nội dung gắn với quá trình
hình thành phát triển của tỉnh nhà từ khi thành lập tỉnh đến nay về: Lịch sử, văn
hóa, danh nhân, về thành tựu đổi mới của địa phương, những tấm gương sáng

trong xây dựng Nông thôn mới, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
Các thông tin về tác phẩm gồm:
- Thông tin chung về tác phẩm;
- Nội dung và giá trị nghệ thuật hoặc giá trị khoa học của tác phẩm;
- Ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm;
- Thông tin liên hệ mở rộng;
- Được sử dụng công nghệ thông tin, trình chiếu và minh họa để tăng thêm
sự hấp dẫn và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
+ Phần 3: Năng khiếu
- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ: Hát, múa, kịch, ngâm thơ và các loại hình
nghệ thuật khác thể hiện năng khiếu.
- Nội dung các tiết mục phù hợp với chủ đề Hội thi.
+ Phần 4: Trả lời câu hỏi kiến thức hiểu biết lịch sử, văn hóa, con người Hà
Tĩnh qua quá trình thành lập và tái lập tỉnh Hà Tĩnh.
Các đội tuyển được quyền bốc thăm một câu hỏi trong danh mục các câu hỏi
của ban Tổ chức đưa ra.
Lưu ý: Đối với phần giới thiệu sách, Ban Tổ chức sẽ chọn 50 đầu sách gợi ý
để các thí sinh lựa chọn giới thiệu. Ngoài ra, các thí sinh có thể lựa chọn những
cuốn sách khác, được xuất bản đúng quy định của pháp luật, có nội dung phù
hợp để giới thiệu.
III. THANG ĐIỂM
Tổng điểm các Chương trình của từng đội là 100 điểm, gồm 5 nội dung như
sau:
1. Giới thiệu đội hình: 15 điểm
2. Giới thiệu sách: 40 điểm
3. Năng khiếu: 20 điểm
4. Trả lời câu hỏi: 20 điểm
5. Cấu trúc tổng thể của chương trình: 05 điểm
IV. CHẤM THI
1. Về Ban Sơ khảo cấp huyện: Tối thiểu có 05 người, trong đó có 01 thành
viên của Phòng VH-TT cấp huyện và các giáo viên có chuyên môn phù hợp với
nội dung cuộc thi.
2. Mỗi phần thi được chấm theo nội dung chi tiết của bảng điểm.

3. Nếu tổng điểm chấm của mỗi đội có sự chênh lệch 20/100 điểm giữa các
thành viên BGK thì BGK sẽ hội ý xem xét lại.
4. Thành viên của các đội phải tham gia theo dõi đầy đủ các phần thi của của
các đội bạn.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải chính: gồm 26 giải: 01 giải Xuất sắc; 04 giải Nhất; 05 giải Nhì và 06
giải Ba; 10 giải khuyến khích.
2. Giải phụ: gồm 4 giải: giới thiệu đội hình; kỹ năng tuyên truyền giới thiệu
sách; năng khiếu; trả lời câu hỏi kiến thức.
(Số lượng giải thưởng có thể thay đổi theo số lượng, chất lượng các đội
tuyển đăng ký tham dự Hội thi)
VI. KẾT QUẢ HỘI THI
1. Điểm của mỗi đội tuyển là tổng điểm của các phần thi.
2. Căn cứ vào tổng điểm của mỗi đội tuyển để xét giải thưởng Hội thi.
3. Trường hợp kết quả của các đội bằng nhau, BTC và BGK căn cứ vào các
tiêu chí để xếp hạng theo thứ tự điểm đạt ở các phần: Giới thiệu sách; Giới thiệu
đội hình; Trả lời câu hỏi; Năng khiếu./.

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh
(1831-2021) và 30 tái lập tỉnh (1991-2021)
Đăng ký
Tên trường
Số lượng thành viên tham gia
Tác phẩm giới thiệu
Tiết mục năng khiếu
(Ghi rõ: họ và tên người thể hiện;
hình thức: múa, hát, kịch,…)
Họ và tên người trả lời câu hỏi

Nội dung

