
1 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:         /KH- UBND 
 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Cẩm Thủy, ngày          tháng 03 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 

 

Thực hiện Văn bản số 1322/UBND-VX ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; 

Công văn số 544/STTTT-TTBCXB ngày10/3/2023 của STTTT về việc hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động nhân Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

Chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra 

từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023, với thông điệp: “Sách: Nhận 

thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”; nhằm nêu cao vai trò và 

tầm quan trọng của sách đối với cộng đồng;  

UBND huyện Cẩm Thủy xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục 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 phòng trào đọc sách trong cộng đồng, 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, 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. 

 2. Yêu cầu 

 Việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phải được 

triển khai sâu rộng tại các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học với nhiều hoạt 

động phong phú, sinh động, hấp dẫn lôi cuốn mọi đối tượng tham gia. Đảm bảo 

thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN. 

1. Đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và văn hóa 

đọc Việt Nam năm 2023 thông qua các kênh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh cơ sở, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị và trên các tiện ích Internet, 
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mạng xã hội; xây dựng các phóng sự, chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình 

và các tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc trong cộng 

đồng dân cư trên địa bàn huyện. 

2.Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2023 gắn với sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt chuyên đề  tại các trường  học trên 

địa bàn huyện. 

3. Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” và phát động phong trào 

đọc sách tại các thư viện trong huyện; các cơ quan, đơn vị, trường họctrên địa bàn 

huyện… 

4.Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

tại các Thư viện và phòng đọc trên địa bàn toàn huyện. 

5.Tổ chức các hoạt động quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, vùng khó khăn, 

hỗ trợ các thư viện, tủ sách. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2023 của các cơ quan, đơn vị; 

- Huy động nguồn xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tăng cường công tác tuyên 

truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.   

- Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh các hoạt động thông tin 

tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; hướng dẫn tuyên truyền trên 

các Trang thông tin điện tử các cơ quan, ngành, địa phương. 

- Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch của Trung 

tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;  các đơn vị trên địa bàn  huyện, tổng 

hợp kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện và Sở TTTT. 

- Tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam trong hệ thống trường học với các phong trào, chương trình thu gom sách, 

ủng hộ sách vở hỗ trợ cho các xã xã trung tâm. 

-Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào 

mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các thư viện huyện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm 

quan trọng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. Duy trì, phát huy hiệu 

quả phong trào đọc sách trong các nhà trường. 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong 

hệ thống trường học với các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách 

vở hỗ trợ cho các trường học còn khó khan về sách. 
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3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng về Ngày 

Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, đội ngũ báo cáo viên 

thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 đến cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

4. Đề nghị Huyện Đoàn Cẩm Thủy. 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2023 trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Cẩm Thủy. 

- Lồng ghép vào hoạt động của đoàn, đội, hội để huy động giới trẻ hưởng 

ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với những hoạt động phục vụ lợi ích 

cộng đồng như: đem sách phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật... 

4. Đề nghị các đoàn thể, tổ chức xã hội; các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ 

trang. 

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam một cách phù hợp nhằm phát huy văn hóa đọc trong cán 

bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên... 

5. Trung tâm, Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch. 

- Giao choTrung tâm VH,TT,TT&DLxây dựng Kế hoạch tổ chức trưng bày 

sách, báo; ban hành thể lệ tổ chứcHội thi kể chuyện sách tại Trung tâm 

VH,TT,TT&DL huyện;thời gian tổ chức Hội thi từ 14/4/2023-24/4/2023. 

- Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam; giới thiệu, biểu dương các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc 

phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện, nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng 

của các tầng lớp Nhân dân đối với Ngày Sách, góp phần đưa phong trào đọc sách trở 

thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.Phát huy hiệu quả phong trào đọc sách. 

- Hướng dẫn bằng văn bản về chuyên môn nghiệp vụ cho các đợn vị cơ sở, 

đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam.   

- Tổ chức tuyên truyền băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện.  

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền ngày hội đọc sách trên hệ thống đài 

truyền của huyện; tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và giá trị văn hóa đọc trong 

đời sống cộng đồng.   

6. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 

Chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố triển khai và thực hiện các hình thức 

thông tin, tuyên truyên và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam mộtcách hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 

2023; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và 

gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và thông tin trước ngày 

10/5/2023) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.   

 

Nơi nhân:  
- UBND tỉnh Thanh Hóa;  

- Sở TTTT; Để báo cáo 

- Thường trực HU, HĐND;        

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Trang thông tin ĐT huyện;(để đăng bài) 

- Phòng GD&ĐT;(để thực hiện) 

- UBND các xã, thị trấn; (để thực hiện) 

- Trung tâm VH,TT, TT&DL ( để thực hiện) 

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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