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Số: 14-KH/HĐĐ

Lý Nhân, ngày 12 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tham gia Cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”
------Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học
2018 - 2019; Kế hoạch số 03-KH/HĐĐ ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc tổ
chức cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”; nhằm phát triển phong trào đọc sách,
hình thành văn hóa đọc trong thiếu niên, nhi đồng; Hội đồng Đội huyện triển
khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò của sách trong việc học tập, rèn
luyện, phát triển kỹ năng xã hội cho thiếu nhi.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tổ chức
các hoạt động cho thiếu nhi; tạo môi trường phát triển phong trào đọc sách, văn
hóa đọc; tạo điều kiện để thiếu nhi nêu lên tiếng nói, quan điểm của mình về các
vấn đề liên quan đến các em thông qua nhận xét, bình luận các nội dung trong
cuốn sách.
3. Cuộc thi được tổ chức trong toàn quốc, đảm bảo triển khai rộng rãi tới
thiếu nhi; sinh động, thân thiện, vui tươi, an toàn.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Thiếu nhi từ 06 đến 15 tuổi đang học tập tại các trường Tiểu học và THCS
trên địa bàn huyện.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ THI
1. Nội dung:
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn 6 chủ đề phù hợp với nhận thức, lứa
tuổi của thiếu nhi. Các em thiếu nhi tìm đọc các cuốn sách, câu chuyện liên quan
đến chủ đề, sau đó kể lại và nêu cảm nghĩ của mình về cuốn sách thông qua hai
hình thức: Thi viết cảm nhận hoặc quay video clip, đăng vào website chính thức
của Cuộc thi.
2. Hình thức:
Học sinh đăng ký tham gia thi tại website: docsachvituonglai.vn. Sau đó, quay
video hoặc gửi bài viết cảm nhận về cuốn sách, câu chuyện yêu thích theo 6 chủ
đề do Ban Tổ chức lựa chọn; đăng tải trên website Cuộc thi và chia sẻ, kêu gọi
bình chọn cho bài dự thi của mình.
3. Thời gian: Cuộc thi được tổ chức từ ngày 10/9/2018 đến 30/3/2019.
IV. CÁC VÒNG THI
1. Các vòng thi
1.1. Vòng loại
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- Gồm có 6 đợt thi, mỗi đợt thi kéo dài gần 01 tháng, trừ thời điểm học
sinh thi học kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán. Ban Tổ chức lựa chọn 6 chủ đề để học
sinh lựa chọn đọc và đăng clip (hoặc viết bài) để tham gia Cuộc thi.
- Nội dung, cách thức, lịch thi cụ thể được quy định trong Thể lệ.
1.2. Vòng chung kết
- Đối tượng: Ban Tổ chức lựa chọn 06 học sinh (03 học sinh Tiểu học, 03
học sinh THCS) trong 02 danh sách: Top 20 bài dự thi có lượt bình chọn của
cộng đồng cao nhất mỗi đợt và Top 5 bài thi xuất sắc do Ban Giám khảo bình
chọn mỗi đợt.
- Thời gian: Trong tháng 3/2019.
- Hình thức: Cá nhân xuất sắc được chọn vào vòng Chung kết được chọn
các bạn hỗ trợ của mình để thành lập đội tuyển. Mỗi đội thể hiện một phần nội
dung cuốn sách theo quy định của Ban Tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa.
(Có thể lệ riêng)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng Đội huyện.
- Triển khai tổ chức Cuộc thi tới các Liên đội Tiểu học và Trung học cơ
sở trên địa bàn lồng ghép trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ và tổng hợp số lượng học
sinh tham gia Cuộc thi của các liên đội.
2. Hội đồng đội các xã, thị trấn.
- Phối hợp với các Liên đội triển khai cho học sinh, đội viên tham gia
cuộc thi đạt chất lượng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi, các bài thi của thí sinh.
3. Liên đội các trường Tiểu học và THCS
Báo cáo Lãnh đạo nhà trường về Kế hoạch tổ chức cho học sinh tham gia
cuộc thi.
Tổ chức cho học sinh đăng ký tham gia Cuộc thi tại địa chỉ website:
docsachvituonglai.vn.
Hướng dẫn học sinh quay video hoặc gửi bài viết cảm nhận về cuốn sách,
câu chuyện yêu thích theo 6 chủ đề do Ban Tổ chức lựa chọn; đăng tải lên
website docsachvituonglai.vn và chia sẻ, kêu gọi bình chọn cho bài dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai"; Thường
trực Hội đồng Đội huyện yêu cầu các Liên đội nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- HĐĐ tỉnh;
- Phòng GD-ĐT;
- HĐĐ các xã, thị trấn;
- Các Liên đội;
- Lưu: HĐĐ
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