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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 201/KH-UBND An Giang, ngày  20 tháng 4 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 
 

 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 

22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Tổ chức 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc, 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thông cơ sở để tiếp tục 

khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng 

văn hóa đọc trong cộng đồng.  

- Tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày Sách Việt 

Nam, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc; xây dựng 

và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, xây 

dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống 

hiếu học của dân tộc. 

- Thông qua hoạt động tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam góp phần tuyên 

truyền các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong 

năm 2020.  

- Hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam nói chung và tuyên 

truyền cổ vũ phát triển văn hóa đọc, giới thiệu sách phải được thực hiện thường 

xuyên với hình thức phong phú, đa dạng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền nội dung Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Sách Việt 

Nam nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong cộng đồng. Tôn vinh giá trị của 

sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. 

 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá 

nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia 
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đình và cộng đồng; khẳng định phát triển văn hóa đọc là điều kiện cần thiết 

trong mục tiêu nâng cao dân trí và học tập suốt đời. 

- Giới thiệu, tuyên dương các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác 

tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020 (kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam…) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của tỉnh thông qua các ấn phẩm 

tuyên truyền, các bộ sách đã được xuất bản. 

- Phản ánh và ghi nhận các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các 

ngành trong tỉnh có những hoạt động liên quan đến sách. Phản ánh hoạt động 

của hệ thống thư viện các cấp trong phục vụ nhu cầu bạn đọc; các hoạt động 

quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên 

giới; việc phát động, nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, tủ sách 

trường học, tủ sách địa phương. 

- Tuyên truyền, giới thiệu về những cuốn sách, bộ sách, tài liệu đã được 

xuất bản có giá trị trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để nhân dân biết 

và nghiên cứu, học tập nhằm nâng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nâng tầm dân 

trí.  

- Thông tin, giới thiệu rộng rãi trong quần chúng nhân dân về Hội sách 

online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (năm 2020) bắt đầu từ ngày 19 

tháng 4 năm 2020 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại sàn Book365.vn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông thực hiện. 

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN 

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền 

thông như: báo chí, truyền hình; Trang thông tin điện tử; mạng xã hội; hệ thống 

Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và Đài truyền thanh cơ sở; tài liệu 

không kinh doanh… 

- Tổ chức các cuộc thi trực tuyến nhằm giới thiệu đến bạn đọc những quyển 

sách hay, bổ sung thêm kiến thức và tăng cường sự tương tác với bạn đọc. 

- Tuyên truyền trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn, màn hình điện tử 

nơi công cộng,.. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung 

của kế hoạch này. Tổ chức tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và 

mạng xã hội.  

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan định hướng nội dung tuyên 

truyền cho các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thông trong tỉnh tập trung 

tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam. 
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- Chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả cho Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:  

Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng 

nhiều hình thức phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tại cơ 

quan, đơn vị và trong các đơn vị trực thuộc về Ngày Sách Việt Nam, chú trọng 

ứng dụng mạng internet, trang mạng xã hội để tuyên truyền. 

3. Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang:  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam năm 2020 theo 

nội dung tại phần II của Kế hoạch. 

- Tuyên truyền, giới thiệu các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, 

xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức hoạt động thông tin, tuyên 

truyền quảng bá Ngày sách Việt Nam theo nội dung tuyên truyền của Kế hoạch 

này.  

Sau khi kết thúc các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đề nghị các đơn 

vị báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 10/5/2020 

(file mềm gửi qua địa chỉ email: sotttt@angiang.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 

- CT, PCT Lê Văn Phước; 

- BTG Tỉnh ủy; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, PCVP Mã Lan Xuân; 

- Phòng KGVX; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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