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KẾ HOẠCH  

Tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Công văn số 677/PGD&ĐT ngày 05/11/2021 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Thanh Trì về việc Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm 

2021 - 2022; 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 và Kế hoạch 

hoạt động thư viện năm học 2021 - 2022 của nhà trường; 

Nhân dịp kỉ niệm 8 năm Ngày sách Việt Nam (21/4/2014 - 21/04/2022 thực 

hiện quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng chính phủ). Thư 

viện trường THCS Thanh Liệt xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách 

năm học 2021 - 2022” 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Hưởng ứng tuần lễ văn hóa đọc trong các trường học và hướng tới kỷ niệm 

ngày sách Việt Nam 21 tháng 04 

2. Giúp học sinh và phụ huynh nhận thấy tầm quan trọng, vai trò của việc 

đọc sách. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong 

việc chung tay tạo điều kiện để cho con em được đọc sách, được rèn luyện thói 

quen và phương pháp đọc sách phù hợp, hiệu quả.  

3. Nhằm phát động rộng rãi cho học sinh phong trào đọc sách, góp phần đẩy 

mạnh văn hóa đọc trong nhà trường và duy trì phong trào “Chúng em ngừng đến 

trường nhưng không ngừng đọc”. 

4. Qua ngày hội và hội thi, giúp các em rèn luyện tính tự giác trong học tập, 

trong việc đọc sách mở mang kiến thức, giao lưu với các bạn trong trường để học 

hỏi kinh nhiệm lẫn nhau. 

5. Tuyên truyền những cuốn sách hay cho thầy cô và HS toàn trường.  

 II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Thời gian 

- Thời gian dự thi: Từ ngày 27/03/2022 đến ngày 08/04/2022 

- Thời gian nộp bài dự thi: Trước 20h00 ngày 08/04/2022 

- Thời gian chấm và xếp giải các bài dự thi:  Ngày 09, 10/04/2022  

- Thời gian công bố giải (Dự kiến): Ngày 11/04/2022 
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2. Đối tượng tham gia: 100% học sinh các lớp khối 6 -7 – 8 trường THCS 

Thanh Liệt 

 III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

 Phát động phong trào đọc sách cho học sinh trong thời gian học trực tuyến ở 

nhà do dịch bệnh Covid19. 

 1. Thi kể chuyện theo sách 

 1.1 Nội dung 

- Mỗi lớp tham gia kể chuyện hoặc giới thiệu những cuốn sách có chủ đề về: 

+ Sách có nội dung ca ngợi về quê hương, đất nước, về mùa xuân, về Tết 

cổ truyền của dân tộc. 

+ Sách có nội dung về Bác Hồ. 

+ Sách có nội dung về tình thầy trò. 

+ Sách khoa học, đạo đức, kĩ năng sống. 

+ Những cuốn sách viết về các thế hệ anh hùng, về lịch sử đất nước, về tình 

yêu biển đảo quê hương, về những tấm gương tiêu biểu trong công cuộc xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc… 

1.2 Hình thức 

Mỗi lớp quay video kể chuyện theo sách trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 

phút. Trong quá trình quay video mỗi lớp chụp 3 - 5 tấm ảnh đẹp về công tác 

chuẩn bị, hậu trường,.. sau đó GVCN gửi về nhà trường để BTC chấm bài dự thi 

và thực hiện công tác truyền thông theo địa chỉ gmail của Liên đội: 

liendoithcsthanhliet@gmail.com 

1.3 Biểu điểm chấm bài dự thi 

STT CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐIỂM 

1 
Giới thiệu được một số thông tin chính của sách như: Tác 

giả, năm xuất bản, hình thức, số trang…. 
10đ 

2 Giới thiệu hoàn cảnh, lý do bạn tìm đọc. 10đ 

3 
Nội dung, chủ đề và đặc điểm nổi bật của cuốn sách lôi 

cuốn người đọc. 
40đ 

4 Tuyền truyền định hướng cho các bạn tìm đọc. 20đ 

5 
Video clip sử dụng các hình ảnh chèn âm thanh, chú thích 

hình ảnh, chữ viết để thể hiện sự sáng tạo. 
20đ 

 

 2. Thi vẽ tranh theo sách 

2.1 Nội dung 

mailto:liendoithcsthanhliet@gmail.com
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- Học sinh tham gia thi vẽ tranh phải dựa trên hình thức hoặc nội dung của một 

cuốn sách mà em yêu thích (có thể sử dụng sách của của cá nhân hoặc sách của 

thư viện nhà trường).  

- Thông qua việc đọc sách, tài liệu của thư viện. Học sinh lựa chọn một cuốn 

sách hay một câu chuyện của cuốn sách mà em đã được đọc và thích nhất rồi vẽ 

minh họa lại nội dung của câu chuyện đó hoặc vẽ thiết kế bìa của cuốn sách đó. 

 2.2 Hình thức 

Mỗi lớp tham gia 01 bức tranh dự thi sau đó GVCN các lớp nộp bài dự thi cho 

đ/c Dương Thị Luyến – Nhân viên thư viện nhà trường tại Phòng Thư viện nhà 

trường 

2.3 Biểu điểm chấm bài dự thi vẽ tranh theo sách 

STT CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM ĐIỂM 

1 Bài dự thi phù hợp với chủ đề. 10đ 

2 Bố cục cân đối, hợp lý 40đ 

3 Màu sắc đẹp hài hòa 20đ 

4 Sáng tạo 10đ 

5 Nghệ thuật 20đ 

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

1. Thi kể chuyện theo sách 

- Khối 6: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến Khích 

- Khối 7: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến Khích 

- Khối 8: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến Khích 

- Khối 9: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến Khích 

2. Thi vẽ tranh theo sách 

- Khối 6: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến Khích 

- Khối 7: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến Khích 

- Khối 8: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến Khích 

- Khối 9: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến Khích 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban tổ chức 

- Trưởng ban tổ chức: Đ/c  Trần Mai Hương -  Hiệu trưởng. 

- Phó ban tổ chức: Đ/c Chử Thanh Minh - P. Hiệu trưởng. 

- Phó ban tổ chức: Đ/c Nguyễn Xuân Thành - P. Hiệu trưởng 

- Thành viên: Các đ/c Tổ trưởng, Tổng phụ trách, Bí thư chi đoàn, nhân viên 

thư viện. 

2. Ban giám khảo 
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STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Mai Hương Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Nguyễn Xuân Thành P. Hiệu trưởng Phó ban 

3 Chử Thanh Minh P. Hiệu trưởng Phó ban 

4 Dương Thị Luyến NV thư viện Thư ký 

5 Nguyễn Thị Bích Ngọc GV TPT Thư ký 

6 Nguyễn Thị Mỹ Linh GV Mỹ Thuật Ủy viên chấm thi vẽ tranh 

7 Lê Xuân Thuận GV Mỹ Thuật Ủy viên chấm thi vẽ tranh 

8 Nguyễn Thị Ngân GV Mỹ Thuật Ủy viên chấm thi vẽ tranh 

9 Nguyễn Thị Thùy GV Ngữ Văn 
Ủy viên chấm thi kể 

chuyện Khối 8,9 

10 Lê Thị Năm Thanh GV Ngữ Văn 
Ủy viên chấm thi kể 

chuyện Khối 8,9 

11 Nguyễn Thị Ngọc Lan GV Ngữ Văn 
Ủy viên chấm thi kể 

chuyện Khối 6,7 

12 Nguyễn Thị Châu Hà GV Ngữ Văn 
Ủy viên chấm thi kể 

chuyện Khối 6,7 

 

3. Phân công nhiệm vụ 

3.1. Ban giám hiệu: 

 3.1.1 Đ/c  Trần Mai Hương - Hiệu trưởng 

- Phụ trách chung. 

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ngày hội;  

- Phê duyệt quyết định thành lập BTC; BGK ngày hội đọc. 

- Phê duyệt kết quả và khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong ngày hội đọc lần thứ nhất. 

3.1.2. Đ/c Chử Thanh Minh- Phó Hiệu trường 

- Làm Phó Ban thường trực tổ chức và Trưởng Ban giám khảo . 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phân công các tổ chức đoàn thể nhà trường 

và cá nhân các thành viên phụ trách các phần công việc để thực hiên tốt ngày hội 

đọc báo cáo đ/c Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Chịu trách nhiệm chính tổ chức và điều hành các hoạt động ngày hội đọc 

sách. 

3.1.3. Đ/c Nguyễn Xuân Thành- Phó Hiệu trường 

- Làm Phó Ban tổ chức ngày hội đọc. 
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- Tham mưu xây dựng phương án chuẩn bị cho ngày hội độc, báo cáo 

đồngchí Hiệu trưởng phê duyệt và chịu trách chuẩn bị các điều kiện về CSVC cho 

ngày hội đọc theo kế hoạch đề ra. 

 3.2. Tổ công tác thư viện: 

- Đ/c Dương Thị Luyến:  Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức "Ngày hội 

đọc sách" năm học 2021 - 2022 và báo cáo Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. 

+ Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các lớp chuẩn bị sách theo chủ đề. 

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tuyên truyền, phổ biến đến các lớp về hình 

thức và quy chế tổ chức. Phối hợp với các bộ phận được phân công nhiệm vụ để 

tổ chức ngày hội. 

- Đ/c Nguyễn Minh Đức: Phối hợp thực hiện, phân công đoàn viên hỗ trợ 

công tác tổ chức, công tác truyền thông ngày hội trên fanpage nhà trường và trên 

trang web nhà trường. 

- Giáo viên chủ nhiệm:  

+ Triển khai kế hoạch ngày hội đọc đến từng học sinh và CMHS. 

+ Phân công nhiệm vụ cho từng học sinh các phần công việc trong từng hoạt 

động của kế hoạch đảm bảo đủ nội dung, số lượng và tiến độ. 

+ Đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn học sinh lớp mình tham gia ngày hội đọc 

sách.  

+ Phối hợp với GVCN trong khối để phân công nhiệm vụ, hướng dẫn học 

sinh hướng dẫn học sinh thực hiện theo yêu cầu của Ban tổ chức.  

 4. Đánh giá thi đua:  

Việc tham gia các hoạt động thư viện của cá nhân và tập thể sẽ được sử dụng 

để đánh giá thi đua vào cuối năm học. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách" năm học 2021 - 2022 

của trường THCS Thanh Liệt, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể CB, GV, 

NV và học sinh  nghiêm túc triển khai thực hiện.  

 

Nơi nhận: 

- Tổ công tác TV; 

- GVCN các lớp; 

- BT Đoàn,TPT; 

- Lưu VT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Mai Hương 

 


