BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3170 /BVHTTDL-TV
V/v hướng dẫn tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện
tuyên truyền giới thiệu sách năm 2021 trong tình hình mới

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi:
- Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;
- Thư viện các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Quyết định số 2369/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2021 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; để triển khai nhiệm vụ năm 2021 đảm
bảo an toàn, phù hợp, nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do virus Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại nhiều
tỉnh/thành phố trên cả nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo và
hướng dẫn điều chỉnh một số nội dung tiếp tục triển khai tổ chức “Liên hoan
Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi
tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và các Ngày Lễ lớn năm 2021 của
đất nước” trong tình hình mới như sau:
1. Mục đích
Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách (sau đây gọi là Liên
hoan) là một trong những hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kỷ
niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và các
Ngày Lễ lớn năm 2021 của đất nước. Liên hoan nhằm tuyên truyền, phổ biến
đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp
cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân
văn hóa thế giới; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước
của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến
giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; về những truyền thống lịch sử, văn
hóa, các cuộc đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc; thông qua
đó khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến,
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bồi đắp niềm tin đối với
Đảng, Bác Hồ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển đất nước.
2. Các đơn vị tham dự Liên hoan
- 30 đơn vị có tên trong danh sách đã thông báo tại Công văn số
1237/BVHTTDL-TV ngày 27/8/2021 được Ban Tổ chức lựa chọn tham dự Liên
hoan.

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ trên tình
hình thực tế, các địa phương, đơn vị đã được lựa chọn nếu hiện nay không đủ
điều kiện tham dự Liên hoan đề nghị có Công văn gửi về Ban Tổ chức để kịp
thời báo cáo Lãnh đạo Bộ và điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp.
- Các địa phương, đơn vị chưa có tên trong danh sách trên, nếu có đủ điều
kiện và nhu cầu đăng ký tham dự Liên hoan, đề nghị có công văn đăng ký gửi về
Ban Tổ chức. Trên cơ sở công văn đăng ký của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ
chức sẽ xem xét, điều chỉnh Kế hoạch và thông báo cụ thể tới các đơn vị được
lựa chọn bổ sung.
3. Nội dung và hình thức tham dự Liên hoan
a) Nội dung:
- Thực hiện tuyên truyền giới thiệu sách theo nội dung và yêu cầu đặt ra
trong Thể lệ Liên hoan (gửi kèm theo Công văn).
- Xây dựng kịch bản chi tiết theo nội dung chương trình đăng ký tham dự
Liên hoan và gửi toàn văn kịch bản cho Ban Tổ chức.
b) Hình thức:
Các đơn vị tham dự Liên hoan thành lập đội tuyển, xây dựng chương trình,
tập luyện, dàn dựng, ghi hình toàn bộ Chương trình Liên hoan của đơn vị trên
thiết bị lưu trữ DVD hoặc USB theo Thể lệ Liên hoan và gửi về Ban Tổ chức
theo quy định.
4. Hình thức chấm thi: Theo 2 giai đoạn:
- Từ 25/10 đến 31/10: Ban Tổ chức kiểm tra sơ bộ nội dung và chất lượng
kỹ thuật các thiết bị lưu trữ Chương trình tham dự Liên hoan; thông báo chỉnh
sửa và gia hạn thời gian gửi lại đối với các chương trình chưa đảm bảo nội dung
và chất lượng theo yêu cầu; tiếp nhận lại các Chương trình Liên hoan sau khi đã
chỉnh sửa đảm bảo chất lượng.
- Từ 08/11 đến 12/11: Ban Giám khảo tiến hành chấm các Chương trình dự
thi thông qua các thiết bị lưu trữ do các đơn vị tham dự Liên hoan gửi về Ban Tổ
chức; Tổ Thư ký tổng hợp điểm; Ban Tổ chức và Ban Giám khảo họp xét giải
thưởng Liên hoan theo kết quả điểm tổng hợp và Thể lệ Liên hoan.
5. Phương thức công bố trao giải thưởng
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các Chương trình
đạt giải xuất sắc trình chiếu hoặc công diễn tại Lễ Tổng kết và trao giải Liên
hoan dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội (thời gian 01
ngày).
- Các Chương trình tham dự Liên hoan sẽ được Ban Tổ chức đăng tải tuyên
truyền rộng rãi trên Trang tin về hoạt động thư viện (vuthuvien.bvhttdl.gov.vn)
và Kênh “Sách và Trí tuệ Việt” (kênh do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch quản lý).

- Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ban
Tổ chức sẽ công bố Quyết định trao giải trên không gian mạng và các phương
tiện truyền thông đại chúng, đồng thời ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các
tỉnh/thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an trao giải cho
các đơn vị tham gia Liên hoan vào thời gian thích hợp.
6. Thời gian thực hiện
a) Văn bản của các địa phương, đơn vị về việc điều chỉnh không đăng ký
tham dự hoặc đăng ký bổ sung tham dự Liên hoan gửi trước ngày 20 tháng 9
năm 2021.
b) Danh sách đội tuyển và 01 file ảnh tập thể đội tuyển; chương trình, kịch
bản chi tiết tham gia Liên hoan (in thành 07 bộ, khổ giấy A4, đóng bìa mềm, có
xác nhận của Thủ trưởng đơn vị) gửi trước ngày 10 tháng 10 năm 2021.
(Lưu ý: Đối với các đơn vị đã gửi danh sách, file ảnh đội tuyển, chương
trình, kịch bản Liên hoan, nếu không có sự thay đổi không cần gửi lại hồ sơ).
c) Đĩa DVD hoặc USB ghi hình chương trình dự thi của đơn vị gửi trước
ngày 24 tháng 10 năm 2021.
Văn bản và hồ sơ tham dự Liên hoan gửi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua địa chỉ email:
lanptq.vtv@bvhttdl.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Lưu: VT, TV, QL.133.
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