
      

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

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 

5270/KH-BTTTT, ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trên toàn quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Mục đích 

- Khẳng định vị trí, vai trò và 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; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo 

dựng 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.  

- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, 

lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho 

phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

- 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 Việt Nam 

trong đời sống xã hội tại Lai Châu. 

2. Yêu cầu 

- Ngày sách Việt Nam phải được phát động và tổ chức ở các cấp, các 

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

sinh động, hấp dẫn. 

 - Đảm bảo tổ chức đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy 

sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, huy động tối đa các nguồn lực 

xã hội hóa tham gia tài trợ, tổ chức các hoạt động về Ngày sách Việt Nam. 

3. Nội dung tổ chức 

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

ỦY BAN NHÂN DÂN     

TỈNH LAI CHÂU                                                        

 

Số :          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Lai Châu, ngày       tháng      năm 2023 
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TTg ngày 04/11/2021 của Thủ  tướng Chính phủ về  hoạt động của Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- 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 sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 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. 

4. Thời gian tổ chức 

-  Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ 

chức bắt đầu từ tháng 3/2023 đến hết tháng 4/2023. (trọng tâm từ ngày 

15/4/2023 đến ngày 30/4/2023). 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo tình hình thực tế để lựa chọn 

hình thức tổ chức phù hợp và đạt hiệu quả cao. 

II. TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH VÀ 

VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 

1. Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về Ngày sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Báo Lai Châu; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan. 

- Nội dung: 

+ Hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, các cơ quan thông tin, truyền thông và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 

04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam. 

+ Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh treo pano, áp 

phích, băng rôn tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh. 
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+ Tổ chức phát động sưu tầm, quyên góp, trao tặng sách cho Trung tâm 

Bảo trợ xã hội tỉnh và một số trường học vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Các hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

2.1. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các 

trường học 

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

liên quan. 

- Nội dung: 

+ Tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong 

hệ thống trường học, nhân rộng mô hình tủ sách trường học, chú trọng các địa 

bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn. 

+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; xây dựng các 

loại hình thư viện; tổ chức các hội thi về sách với các hoạt động ngoại khóa 

nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng 

một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. 

+ Phát động, tổ chức phong trào quyên góp sách, hố trợ cho các thư viện 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

2.2. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư 

viện, Nhà Văn hóa 

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và 

các tổ chức, đơn vị liên quan. 

- Nội dung: 

+ Chỉ đạo, tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tại Thư viện tỉnh 

và hệ thống thư viện do ngành quản lý. 

+ 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, phát động quyên góp sách... 

2.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam ở các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh 

 Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể 
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tùy theo chức năng, điều kiện thực tế của đơn vị có thể tổ chức hoạt động hưởng 

ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo các hình thức sau: 

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của Ngày sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Tổ chức giao lưu, nói chuyện về “Ngày Sách và Văn hóa đọc” gắn với 

sinh hoạt chính trị, tại cơ quan, đơn vị và gắn với các hoạt động; Tủ sách gia 

đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng 

đọc sách, của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 

Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Trường Cao đẳng Lai Châu,… 

 - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn, 

các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt 

khó khăn,… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định 

hướng công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là đơn vị chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp trong tỉnh triển 

khai thực hiện theo nội dung Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông 

tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, đưa tin về sự kiện Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Chỉ đạo hệ thống các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng 

ứng Ngày Sách Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng văn hóa đọc 

trong cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh theo 

kế hoạch được phê duyệt và trong phạm vi dự toán đã được UBND tỉnh giao. 

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

tổ chức thực hiện tốt Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh bố trí địa điểm và phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức các hoạt động về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện phù 
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hợp với điều kiện thực tế. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho 

các trường học trên địa bàn toàn tỉnh; tham gia các sự kiện được tổ chức Ngày 

sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Chỉ đạo tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong các trường 

học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo tính lan tỏa. 

5. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tin 

học - Công báo tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 - Chủ động tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin các sự 

kiện về hoạt động  của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; xây dựng các 

chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong 

việc phát triển văn hóa đọc. 

- Tập trung tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 1862/QĐ-TTg của 

Thủ  tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam. 

6. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

7. UBND các huyện, thành phố 

 - Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; Phòng Giáo 

dục và đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn thông tin 

tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa 

đọc trên địa bàn. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 

toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân 

sách và thực hiện lồng ghép từ các chương trình, đề án liên quan theo quy định 

của pháp luật; huy động từ các nguồn vốn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp 

pháp khác (nếu có).  

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO  

Kết thúc việc triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh qua 

Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/5/2023 để Sở tổng hợp báo cáo 
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UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Bản mềm gửi về địa 

chỉ hộp thư: hienmt.sotttt@laichau.gov.vn.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn 

cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục XB, In và phát hành - Bộ TT&TT; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- V, C, CB 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lai Châu; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Tạp chí Văn nghệ Lai Châu; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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