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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỂ LỆ THAM DỰ
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
(Kèm theo Công văn số 3170 /BVHTTDL-TV ngày 01 tháng 09 năm 2021
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thành viên chính thức của các đội tuyển tham dự “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”
(sau đây gọi là Liên hoan) là công chức, viên chức hoặc hợp đồng lao động hiện
đang làm việc tại các thư viện đăng ký tham dự Liên hoan.
Mỗi đội tuyển có từ 02 đến 03 thành viên chính thức (không tính thành
phần, số lượng thành viên tham gia minh họa).
Các phần thi: Giới thiệu đội hình và giới thiệu sách (bắt buộc người tham
gia phải là thành viên chính thức của đội tuyển), phần thi năng khiếu có thể có
sự hỗ trợ của các cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang làm việc tại
địa phương.
2. Mỗi đội tuyển phải thực hiện đầy đủ các phần thi theo quy định 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 25 - 30 phút, trong đó
phần giới thiệu sách phải đảm bảo ít nhất 15 phút;
b) Chương trình tham gia Liên hoan của mỗi đội gồm 03 phần:
* Phần 1: Giới thiệu đội hình
- Giới thiệu về địa phương: Đặc điểm lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa…
hoặc vị trí, chức năng, đặc điểm, tính chất ngành nghề (đối với các thư viện lực
lượng vũ trang nhân dân).
- Giới thiệu về thư viện.
- Giới thiệu thành viên đội tuyển: Tên, chức danh, công việc hiện đang làm,
sở thích, lòng yêu nghề…
- Trang phục lịch sự, mang sắc thái địa phương hoặc của ngành.
* Phần 2: Giới thiệu sách
Giới thiệu 01 tác phẩm hoặc 01 chùm tác phẩm với nội dung về cuộc đời và
sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về quá trình ra đi tìm đường
cứu nước; 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 tấm gương điển hình học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về lịch sử, văn
hóa, truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm của dân tộc; những
thành tựu đổi mới của đất nước và địa phương đạt được từ thực hiện tư tưởng
Hồ Chí Minh. Các yêu cầu giới thiệu gồm:
- Thông tin chung về tác phẩm;
- Nội dung và giá trị nghệ thuật hoặc khoa học của tác phẩm;
- Ý nghĩa, tác dụng của tác phẩm;
- Có liên hệ mở rộng;
- Có 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 của Liên hoan.
- Chú ý: Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đề
nghị các đội tuyển giảm tối đa lượng người tham gia minh họa, đồng thời tăng
cường việc sử dụng công nghệ thông tin để minh họa trong biểu diễn các tiết
mục năng khiếu.
3. Hình thức và yêu cầu sản phẩm dự Liên hoan
- Chương trình tham dự Liên hoan được các đơn vị tự dàn dựng, ghi hình
bằng thiết bị lưu trữ DVD hoặc USB và gửi về Ban Tổ chức.
- Chương trình tham dự Liên hoan phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Thể hiện đúng nội dung chủ đề, hình thức phong phú, đa dạng, kỹ thuật
hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng; đảm bảo tính chân thực, chính xác,
khách quan; có định hướng tư tưởng, chính trị; phương pháp thể hiện sáng tạo,
hấp dẫn.
+ Nội dung và hình ảnh trong các video dự Liên hoan phải lành mạnh,
trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; không đưa
các thông tin sai lệch, vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan, ảnh hưởng đến
an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác liên quan. Các trường hợp sử
dụng tư liệu hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về
quyền sở hữu trí tuệ.
+ Đảm bảo là những chương trình mới dàn dựng, chưa được sử dụng trên
không gian mạng hoặc phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình.
II. THANG ĐIỂM
Tổng điểm cả chương trình của từng đội là 100 điểm gồm 4 tiêu chí, được
phân bổ như sau:
1. Giới thiệu đội hình: 15 điểm.
2. Giới thiệu sách: 50 điểm

3. Năng khiếu: 20 điểm
4. Cấu trúc tổng thể của chương trình: 15 điểm
III. NGUYÊN TẮC CHẤM THI
1. Ban Giám khảo tiến hành chấm các Chương trình Tuyên tuyền giới thiệu
sách thông qua các thiết bị lưu trữ do các đơn vị tham dự Liên hoan gửi về Ban
Tổ chức.
2. Mỗi phần thi của chương trình Liên hoan được chấm theo từng nội dung
chi tiết của bảng điểm.
3. Nếu tổng điểm chấm của một đội có sự chênh lệch 20/100 điểm giữa các
thành viên Ban Giám khảo thì Ban Giám khảo sẽ hội ý xem xét lại.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG DỰ KIẾN
1. Giải chính dự kiến: Gồm 30 giải: 04 giải Xuất sắc, 07 giải Nhất, 09 giải
Nhì, 10 giải Ba.
2. Giải phụ dự kiến: Gồm 3 giải: Giới thiệu đội hình; kỹ năng tuyên truyền
giới thiệu sách; năng khiếu.
V. KẾT QUẢ LIÊN HOAN
1. Điểm của mỗi đội tuyển là tổng điểm của các phần thi và tổng điểm của
các thành viên Ban Giám khảo.
2. Căn cứ vào tổng điểm của mỗi đội tuyển để xét giải thưởng Liên hoan.
3. Trường hợp kết quả điểm của các đội bằng nhau, Ban Tổ chức và Ban
Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí để xếp hạng theo thứ tự điểm đạt ở các phần:
Giới thiệu sách, năng khiếu, giới thiệu đội hình./.

