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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam  

trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình, Kế hoạch số 15/KH-STTTT ngày 22/3/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông và Công văn số 411/SVHTT-QLVH ngày 16/3/2022 của Sở Văn 

hoá và Thể thao về tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn 

thành phố như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, từ đó 

khai thác vận dụng những giá trị từ sách mang lại phục vụ cho cuộc sống, đẩy 

mạnh việc triển khai hoạt động Ngày Sách Việt Nam trong các trường học trên 

địa bàn thành phố và hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, cơ quan, đơn 

vị góp phần xây dựng xã hội học tập. 

2. Việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc phải đảm bảo thiết thực, an toàn, 

hiệu quả và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền về Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên địa 

bàn thành phố, nhất là trong các trường học, các cơ sở giáo dục - đào tạo; tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về tầm 

quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng 

đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội và tuyên truyền trực quan như pano, bangzon…. 

2. Tổ chức các cuộc thi: Làm Trailer (đoạn phim) giới thiệu sách, thuyết 

trình giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh 

theo sách dành cho thiếu nhi và tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách. 

3. Hưởng ứng tham gia Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với 

chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ 

chức; Cuộc thi trắc nghiệm online về Sách và Văn hoá đọc trên mạng Internet do 

Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Ninh Bình tổ chức. 



2 
 

  

4. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức “Ngày 

sách và Văn hoá đọc” theo từng chủ đề; phát động, nhân rộng mô hình: tủ sách 

gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng, hướng 

dẫn kỹ năng đọc sách. 

5. Quyên góp sách, trao tặng tủ sách cho các trường học, thư viện, nhà văn 

hoá xã, phường. 

6. Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị và địa phương. 

III. THỜI GIAN 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên địa bàn 

thành phố được tổ chức từ ngày 25/3 đến ngày 30/4/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc triển khai các hoạt động Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch; tổng hợp kết quả 

báo cáo UBND thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam, về các cuộc thi (Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 

do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, Cuộc thi trắc nghiệm online về Sách 

và Văn hoá đọc trên mạng Internet do Sở Thông tin và Truyên thông tỉnh Ninh 

Bình tổ chức) trên địa bàn thành phố. Thực hiện công tác tuyên truyền trên Trang 

thông tin điện tử thành phố. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo hệ thống trường học các cấp trên 

địa bàn thành phố lựa chọn tổ chức các chương trình, hoạt động và các cuộc thi 

phù hợp để hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.  

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố: Thực hiện 

công tác thông tin tuyên truyền trực quan tại khu vực Trung tâm và các tuyến 

đường chính trên địa bàn thành phố; tuyên truyền trên màn hình Led, đài truyền 

thanh thành phố và truyền thanh phường, xã. 

4. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố: Triển 

khai, tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc 

Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách 

đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

5. Ủy ban nhân dân các phường, xã: Căn cứ điều kiện thực tế của địa 

phương, tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày sách và Văn hoá đọc 

Việt Nam. Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, thanh thiếu nhi trên 
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địa bàn về các hoạt động diễn ra trong Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam trên 

địa bàn. 

 UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành; UBND các phường, xã, 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

10/5/2022./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT, Sở TTTT;             (Để b/c) 

- Thường trực Thành uỷ;  

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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