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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND    Ninh Thuận, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

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

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; 

Căn cứ 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 Việt Nam trên toàn 

quốc; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

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. 

Triển khai trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo; hệ thống trường học, thư 

viện các Sở, ngành, tổ chức Hội, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh nhằm 

tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Ngày Sách và Văn hóa đọc 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.  

- Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các cơ 

quan, tổ chức xã hội tham gia vào việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo các quy định của Luật Xuất bản, phù hợp 

với điều kiện thực tế, tình hình diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 
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II. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

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

1862/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022. 

 - Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa 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. 

- Tổ chức các cuộc thi: 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 

gắn với sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ;   

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi; ký tặng sách; hiến tặng sách 

giữa các nhà văn, nhà thơ với độc giả và công chúng.  

- Tổ chức trưng bày sách trong Ngày Sách và Văn hóa đọc.  

- Tổ chức các hoạt động quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa 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. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

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

2022 được tổ chức từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm (trọng tâm từ ngày 15/4 

đến ngày 30/4/2022).  

- Thời gian khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Dự 

kiến vào lúc 7h30 ngày 19/4/2022  

- Địa điểm tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại 

Thư viện tỉnh Ninh Thuận. 

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

VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 

1. Tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam  

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đơn vị tham mưu và tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông 

chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan. 

2. Các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 

2.1. Tuyên truyền thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền 

thông cơ sở  

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh; kết nối thông tin tuyên truyền về sàn thương mại điện tử 

Book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 
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- Phản ánh, đưa tin giới thiệu và tôn vinh những điển hình đóng góp trong 

quá trình lưu trữ, gìn giữ sách trong cộng đồng. Đưa tin kịp thời các sự kiện, 

hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn tỉnh. 

2.2. Tuyên truyền thông qua áp phích, băng rôn, khẩu hiệu 

- Treo áp phích, băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam năm 2022 tại các điểm Thư viện huyện, thành phố; các điểm trường học, 

điểm Bưu điện Văn hóa xã. 

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam 21/4”. 

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

Việt Nam trong hệ thống Thư viện tỉnh, huyện và các Nhà sách trên địa bàn 

tỉnh 

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

tại Thư viện tỉnh và Thư viện huyện. Tổ chức trao đổi, luân chuyển sách trong 

hệ thống các Thư viện. 

- Tham gia kết nối với Hội sách online tại sàn thương mại điện tử 

Book365.vn để tổ chức gian hàng giới thiệu sách; hỗ trợ, tặng sách các trường 

học, thư viện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

- Hưởng ứng tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

tại trụ sở làm việc, cửa hàng, và siêu thị sách.   

- Tổ chức bán sách giảm giá, trưng bày các gian hàng sách nhằm gắn kết 

sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó xây dựng không gian 

văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần 

xây dựng một xã hội học tập. 

V. KINH PHÍ 

Sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn vận động tài trợ và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác thực hiện theo phân cấp ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả và đúng quy định (cấp tỉnh: Sử dụng kinh phí đã xây dựng trong dự toán 

hàng năm; cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chủ động bố trí 

kinh phí triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam năm 2022. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ 

thống truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam; ưu tiên kết hợp với các hoạt động theo phương thức trực tuyến đảm 

bảo hiệu quả. 
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- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ, Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở 

mở chuyên mục tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và kết nối 

với Hội sách online tại sàn thương mại điện tử Book365.vn.  

 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam tại Thư viện tỉnh; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2522/KH-

UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển 

văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới 

thiệu sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đạt hiệu 

quả trong hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, thành phố. 

- Chỉ đạo hệ thống Thư viện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động 

lồng ghép nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo hệ thống Thư viện trường học đẩy mạnh tuyên truyền phát động 

phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; gắn kết học sinh với hệ thống 

Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; duy trì các câu lạc bộ về sách 

nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi trong giáo viên, học sinh, sinh viên về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và hệ thống 

các trường học tham gia các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và 

triển khai phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các Trường học vùng 

sâu, vùng xa, miền núi. 

4. Các đơn vị lực lượng vũ trang: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trong lực lượng an ninh, quốc phòng. 

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Thường trú 

các báo đóng trên địa bàn tỉnh 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các 

hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Thông tin tuyên 

truyền về sàn thương mại điện tử Book365.vn. 

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam năm 2022; giới thiệu và tuyên dương các cá nhân điển hình trong việc 

sưu tầm, sáng tác quảng bá sách nhằm phát triển văn hóa đọc. 

6. Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh  

Căn cứ các nhiệm vụ tại khoản 2, Mục IV của Kế hoạch và điều kiện thực 

tế để tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 

2022. 



5 

 

- Tỉnh đoàn Ninh Thuận: Tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; gắn với các hoạt động, 

phong trào của tổ chức Đoàn- Hội như: sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách 

viết về Bác Hồ; trao tặng sách cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn, các đơn vị, trường học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao 

văn hóa đọc cho cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam trong hệ thống tổ chức hội các cấp. 

7. Các cơ sở phát hành, cơ sở in: Chủ động tham gia tích cực các hoạt 

động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tổ chức tháng tri ân 

khách hàng, tháng phát hành sách, treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách; tổ chức các kênh phát 

hành trực tuyến, kết hợp với sàn thương mại điện tử Book365.vn để giới thiệu, 

quảng bá sách. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh; Đài Truyền thanh cấp huyện, thành phố; hệ thống truyền thanh 

cấp xã thực hiện công tác tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

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

Việt Nam.   

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn 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.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 

2022 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các sở, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương 

triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gửi báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10/5/2022 để tổng 

hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như mục V;  

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí. 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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