
SỞ VHTTDLTỈNH NINH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THƯ VIỆN TỈNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:          /KH-TVT                       Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2022 
      

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận 

(01/4/1992-01/4/2022); gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận 

(16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) 

  

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các 

hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022); 

gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động phục vụ Bạn đọc Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh 

Thuận (01/4/1992-01/4/2022); gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận 

(16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2022) cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con 

người Ninh Thuận; khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của quê hương, đất 

nước; qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của 

quê hương Ninh Thuận.  

- Khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

Ninh Thuận đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc 

phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong suốt thời gian qua. 

- Thông qua các hoạt động phục vụ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh, gắn 

với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước góp phần tuyên truyền những thành tựu vô cùng to lớn của tỉnh sau 30 năm 

tái lập tỉnh, 47 năm ngày giải phóng và 38 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, từ đó cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ra sức phấn 

đấu xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

2. Yêu cầu 

Các hoạt động phục vụ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận 

(01/4/1992-01/4/2022); gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975- 

16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) 

được tổ chức phải bảo đảm yêu cầu đa dạng về hình thức tuyên truyền, phong phú 

về nội dung; phương thức tổ chức phù hợp; thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, 
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đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình 

hình hiện nay.  

Các hoạt động được tổ chức có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, trường 

học trên địa bàn tỉnh và đông đảo Bạn đọc, người dân tham gia vào các hoạt động 

cũng như các dịch vụ mà thư viện triển khai phục vụ bạn đọc tại chỗ và trên môi 

trường trực tuyến, góp phần xây dựng, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh. 

II. Nội dung 

1. Thông tin, tuyên truyền qua Website của Thư viện tỉnh 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động thông qua công tác trưng bày, 

giới thiệu sách báo trực tuyến, sản phẩm thông tin thư viện, tin bài báo, panô, khẩu 

hiệu đăng tải trên website Thư viện tỉnh nhằm chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày 

tái lập tỉnh Ninh Thuận; gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận và giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 

Biên soạn Thư mục tài liệu chuyên đề về Ninh Thuận; 

Biên tập, phát hành số Thông tin chuyên đề: “Ninh Thuận - 30 năm một 

chặng đường đổi mới và phát triển”; 

Tăng cường các bài giới thiệu sách chuyên đề về Ninh Thuận trên 

Web.TVT. 

2. Trưng bày, giới thiệu tài liệu sách, báo - tạp chí  

- Nội dung tài liệu trưng bày: 

+ Các số báo Xuân và số báo Chuyên đề tháng 4 của Báo Ninh Thuận; 

+ Sách chuyên đề về lịch sử, văn hóa, con người Ninh Thuận; 

+ Sách mới thuộc các môn ngành tri thức và sách thiếu nhi; 

+ Xếp mô hình sách nghệ thuật Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và các 

ngày lễ lớn trong tháng 4; 

- Thời gian: Từ 21/3/2022 đến hết ngày 30/4/2022. 

- Địa điểm: Tại phòng tổ chức sự kiện của Thư viện tỉnh. 

3. Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh Thuận” 

a. Đối tượng tham gia 

 Cuộc thi dành cho tất cả người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận không giới hạn độ tuổi. 

b. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian vòng thi tuần: Từ ngày 28/02/2022 đến 24/4/2022 (8 tuần) 

- Thời gian vòng thi chung cuộc: Ngày 27/4/2022. 



3 

 

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 09/5/2022 (Kỷ niệm 30 năm 

ngày thành lập Thư viện tỉnh Ninh Thuận) 

- Địa chỉ đăng tải nội dung thi: Website cuộc thi được đặt tại trang thông tin 

điện tử Thư viện tỉnh Ninh Thuận ( http://thuvienninhthuan.vn). 

c. Chủ đề: “Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh Thuận”  

d. Nội dung: 

Kiến thức cơ bản về Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh Thuận:  

- Những mốc son lịch sử; những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng 

cảnh; những gương anh hùng liệt sỹ, các nhà lãnh đạo cách mạng lão thành, gương 

người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trên các mặt chiến đấu bảo vệ Tổ 

quốc, lao động, học tập; gương sáng thanh niên lập nghiệp,… của quê hương Ninh 

Thuận; 

- Những nội dung chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV, các Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh 

Thuận; 

-  Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng 

tỉnh Ninh Thuận sau 30 năm tái lập tỉnh. 

đ. Hình thức thi:  

- Thi trực tuyến bằng cách: Các bạn có thể sử dụng các thiết bị thông minh 

tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến bằng cách đăng nhập vào website của Thư viện 

Tỉnh, chọn biểu tượng Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh 

Thuận” sẽ ra bộ câu hỏi và làm theo hướng dẫn của Cuộc thi. Mỗi câu hỏi trong 

bộ câu hỏi tuần sẽ có số điểm khác nhau tùy theo mức độ khó, dễ. 

- Số lượng câu hỏi mỗi tuần: 05 câu/tuần. 

* Vòng thi tuần 

- Số tuần thi: 08 tuần. 

- Số lượng câu hỏi: 5 câu/tuần. 

- Thời gian đăng tải câu hỏi: 08 giờ sáng thứ Hai hàng tuần. 

- Thời gian thi (trả lời câu hỏi): Từ lúc đăng tải câu hỏi đến 24 giờ Chủ nhật 

hàng tuần. 

Ban Tổ chức sẽ chọn mỗi tuần 05 cá nhân tham gia trả lời câu hỏi đạt điểm 

từ cao xuống thấp và có thời gian trả lời nhanh nhất để trao giải đồng hạng tuần. 

* Vòng chung cuộc 

Ban Tổ chức tổng hợp điểm số tham gia của cá nhân tham gia trong 8 tuần. 

Người chơi đạt số điểm cao nhất từ cao xuống thấp sẽ được tham gia vòng thi 

chung khảo. 

Số lượng dự kiến vòng thi chung khảo: 40 cá nhân. 

http://thuvienninhthuan.vn/
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Thời gian thi: 01 ngày (27/4/2022). 

Số lượng câu hỏi thi: 20 câu hỏi trắc nghiệm, 01 câu hỏi tự luận. 

Thời gian đăng tải câu hỏi: 8 giờ sáng ngày 27/4/2022 

Thời gian thi (trả lời câu hỏi) từ lúc đăng tải câu hỏi đến 24 giờ ngày 

27/4/2022. 

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm, thời gian hoàn thành 

phần thi để chọn ra 15 cá nhân tham gia đạt chất lượng tốt để trao giải nhất, nhì, 

ba, khuyến khích vòng chung khảo. 

e. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải vòng thi tuần: 40 giải đồng hạng. 

- Vòng chung cuộc: 01 nhất, 02 nhì, 04 ba, 8 khuyến khích. 

Lưu ý: Thư viện tỉnh sẽ trao 02 giải phong trào cho 02 tập thể (01 giải cho 

tập thể có nhiều người tham gia cuộc thi và 01 giải cho tập thể có nhiều người đạt 

giải cao trong cuộc thi). 

Ngoài ra Thư viện tỉnh sẽ trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho 05 tập 

thể có thành tích vận động được nhiều người làm thẻ, đọc, mượn tài liệu, sử dụng 

các dịch vụ của thư viện và tham quan phòng trưng bày, giới thiệu tài liệu nhân 

dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022); gắn với 

47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022). 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh 

- Ông Phạm Văn Hương, Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo chung triển 

khai toàn bộ các hoạt động tổ chức hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh 

Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022); gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận 

(16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-

30/4/2022). 

- Bà Phạm Thị Thơm, Phó Giám đốc chỉ đạo công tác thông tin tuyên 

truyền, chọn lọc nội dung, biên tập, phát hành số thông tin chuyên đề “Ninh Thuận 

- 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển” trên trang Web Thư viện tỉnh; 

công tác trưng bày sách, báo, tạp chí tại phòng tổ chức sự kiện và chịu trách nhiệm 

về nội dung và làm Trưởng ban Giám khảo cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử - Quê hương 

- Con người Ninh Thuận”.  

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Chuẩn bị công tác hậu cần: tăng cường bảo vệ, trông xe; 

- Chủ trì sắp xếp bàn, ghế trưng bày tài liệu theo market; 

- Tham mưu kinh phí tổ chức hoạt động; in maket tuyên truyền tại thư viện, 

khu trưng bày; in ấn giấy chứng nhận và phần thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải 
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và có thành tích vận động được nhiều người làm thẻ, đọc, mượn tài liệu, sử dụng 

các dịch vụ của thư viện và tham quan phòng trưng bày, giới thiệu tài liệu tại Thư 

viện Tỉnh; 

- Cử viên chức tham gia các hoạt động rút sách trưng bày, xếp sách nghệ 

thuật và rút sách trả về các kho phòng khi kết thúc hoạt động. 

- Cử viên chức phục vụ tài liệu, báo tạp chí tại phòng Sự kiện. 

3. Phòng Nghiệp vụ - Tin học 

- Cập nhật Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022); gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh 

Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) lên Website của Thư viện tỉnh. 

- Hoàn thành hệ thống mạng nội bộ, internet hoạt động ổn định và chuẩn bị 

các thiết bị cần thiết như: hệ thống máy vi tính, âm thanh… phục vụ các hoạt động. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chuyên đề, giới thiệu sách; biên soạn 

thư mục giới thiệu tài liệu chuyên đề, số thông tin chuyên đề “Ninh Thuận - 30 

năm một chặng đường đổi mới và phát triển” phát hành trên Website Thư viện 

tỉnh; 

- Hướng dẫn các thư viện huyện tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm 

Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải 

phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2022); 

- Cử viên chức tham gia các hoạt động rút sách trưng bày, xếp sách nghệ 

thuật và rút sách trả về các kho phòng khi kết thúc hoạt động;  

- Thực hiện đưa nội dung bộ câu hỏi lên phần mềm Google Drive, tổng hợp 

kết quả phần thi trực tuyến, cử viên chức tham gia Ban Giám khảo chấm vòng 

chung cuộc cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh Thuận”; 

- Đăng tải kết quả giải thi vòng tuần trên Website Thư viện tỉnh;  

- Tổng hợp kết quả của thí sinh tham gia vòng thi tuần chọn ra danh sách thí 

sinh tham gia vòng thi chung cuộc liên hệ trực tiếp và thông báo trên Website Thư 

viện tỉnh để các thí sinh tham gia theo thời gian đã quy định. 

4. Phòng Phục vụ Bạn đọc 

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh 

Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022). 

- Xây dựng maket trưng bày báo, tạp chí; mô hình sách nghệ thuật trình lãnh 

đạo duyệt để triển khai thực hiện; 

- Chủ trì hoạt động rút sách, báo - tạp chí trưng bày, mô hình xếp sách nghệ 

thuật; 
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- Vận động bạn đọc tham gia chương trình do Thư viện tỉnh tổ chức; 

- Cử viên chức tham gia Ban Giám khảo chấm vòng chung cuộc cuộc thi tìm 

hiểu “Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh Thuận”; 

- Phân công viên chức viết bài giới thiệu sách chuyên đề về Ninh Thuận để 

đăng tải trên Website Thư viện tỉnh. 

5. Đoàn viên, thanh niên Thư viện Tỉnh 

Soạn câu hỏi trắc nghiệm vòng thi tuần và vòng thi chung cuộc cuộc thi tìm 

hiểu “Lịch sử - Quê hương - Con người Ninh Thuận” theo quy định (40 câu hỏi 

vòng thi tuần và 20 câu hỏi vòng thi chung cuộc có thang điểm từng câu theo mức 

độ khó dễ). Câu hỏi vòng thi tuần gửi về lãnh đạo đơn vị trước ngày 25/02/2022. 

Câu hỏi vòng thi chung cuộc gửi về lãnh đạo đơn vị trước ngày 26/3/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập 

tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022); gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh 

Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022). Đề nghị các Phòng chuyên môn Thư viện tỉnh căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được phân công tích cực triển khai. Trong quá trình triển khai thực 

hiện có gì vướng mắc báo cáo ngay cho Lãnh đạo đơn vị để kịp thời chỉ đạo. 

Kế hoạch này thay cho thông báo./. 

 

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Sở VHTTDL (b/c);    

- Sở GDĐT (p/h); 

- Đoàn khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (p/h);   

- GĐ; PGĐ TVT;                      

- Các Phòng Chuyên môn TVT; 

- Lưu: VT. 

                         Phạm Văn Hương 
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