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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /KH-UBND 

 

        Bình lục, ngày    tháng    năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 

trên địa bàn huyện Bình Lục 

 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Kế hoạch số 

622/KHUBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tổ chức 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Ủy ban 

nhân dân huyện Bình Lục ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của 

sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn 

luyện nhân cách con người; tôn vinh người đọc, người tham gia sưu tầm, sáng tác, 

xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những 

đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

- Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo môi 

trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ 

quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và 

các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn 

huyện. 

2. Yêu cầu 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được phát động và tổ chức ở các cấp, 

các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động phong phú, đa dạng, 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của 

cộng đồng. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung tổ chức 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Quyết định số 1862/QĐ-TTg 

ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam; Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Nam về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 
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- Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, 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. 

- Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; 

xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá sách. 

- Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư 

viện vùng nông thôn và các đối tượng bảo trợ xã hội... 

- Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình 

hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương. 

2. Thời gian tổ chức 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 

được tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4, trọng tâm từ ngày 15/4 đến ngày 

01/5/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày sách Việt Nam; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn huyện năm 2022 về 

UBND huyện và Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Tổ chức tuyên truyền: treo băng rôn, khẩu hiệu truyên truyền về Ngày sách 

Việt Nam tại nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

Chỉ đạo các trường THCS, trường tiểu học trên địa bàn huyện tuyên truyền 

về Ngày sách Việt Nam và Ngày hội văn hóa đọc thông qua các hoạt động sau: 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam (21/4). 

- Tổ chức trưng bày giới thiệu sách, thi đọc sách, kể chuyện theo sách, vẽ 

tranh theo sách, theo chủ đề… sách trong các khối lớp. 

- Duy trì phong trào đọc sách trong Thư viện trường để việc đọc sách trở 

thành nhu cầu hàng ngày đối với học sinh, cán bộ, giáo viên các nhà trường. 

- Triển khai các hoạt động ủng hộ sách, tài liệu, bổ sung sách, báo cho Thư 

viện trường học; 

- Phát động, tổ chức phong trào quyên góp sách, hỗ trợ cho các thư viện 

vùng nông thôn. 

3. Đài phát thanh huyện. 

- Tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Nam. 

- Mở chuyên mục và đăng tải các tin bài, phóng sự tuyên truyền về “Ngày 
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sách Việt Nam 21/4” và ngày hội văn hóa đọc. Đưa tin kịp thời những hoạt động 

hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4” được tổ chức tại huyện qua hệ thống 

phát thanh, Cổng thông tin điện tử của huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao tuyên truyền nội dung trên tại khu vực trung 

tâm huyện. 

- Tổ chức hoạt động luân chuyển sách, báo từ thư viện huyện xuống thư viện 

các trường học, tủ sách các xã, thị trấn; tủ sách nhà văn hóa thôn, làng. 

5. UBND các xã, thị trấn. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. 

- Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, thị trấn về Ngày sách 

Việt Nam (21/4), về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của sách, văn hóa đọc trong 

cộng đồng. 

- Khuyến khích xây dựng, thành lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ trên 

địa bàn; duy trì, phát huy vai trò văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư; biểu dương 

các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, sáng tác, lưu giữ và 

quảng bá sách.  

- Tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền thanh huyện. 

6. Các cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam (21/4) lồng ghép trong 

các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thông báo các nội dung hoạt động hưởng ứng 

Ngày sách Việt Nam để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, chủ động tham gia, hưởng ứng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam huyện Bình Lục năm 

2022, UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về UBND huyện (qua  Phòng Văn hóa và Thông tin)./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 

- Sở TT&TT tỉnh; (để b/c) 

- Thường trực HU, HĐND huyện;      
- Lãnh đạo UBND huyện;                                                              
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn;    (để b/c) 

- Lưu VT.                     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Đức 
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