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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ngày Sách Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam 

lần thứ 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 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 

trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng 

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

- Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội 

học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội. 

- Nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng 

của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo 

dục và rèn luyện nhân cách con người. 

- 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 tại Hà Nam. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc 

đầu tư, phát triển văn hóa đọc. 

2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 

gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2020: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ 

niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam… 
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- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 

thiết thực, hiệu quả; đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; ưu tiên kết hợp với các hoạt động theo phương thức trực tuyến. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

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

Nam nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong nhân dân, đồng thời triển khai thực 

hiện phát triển văn hóa đọc với mục tiêu: “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã 

hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”, đưa phong 

trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cơ quan, đơn vị, cộng 

đồng dân cư. 

2. Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lồng ghép với công tác tuyên truyền 

bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách 

nhiệm của Nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 

3. Giới thiệu về Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 

năm 2020 bắt đầu từ ngày 19/4 - 20/5/2020, tại sàn Book365.vn của Bộ Thông tin 

và Truyền thông. 

4. Tuyên truyền, giới thiệu và tôn vinh các tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ... 

5. Tuyên truyền, giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ 

năng đọc sách, chọn sách phù hợp tại các thư viện trong tỉnh. 

6. Tuyên truyền phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường. 

III. KINH PHÍ 

Nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam 

lần thứ 7 năm 2020. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố tuyên 

truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 đến cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trên địa bàn. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí tăng 

cường công tác tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020. 
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- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng 

Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 

7; chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện bố trí thời lượng phù hợp tuyên truyền Ngày 

Sách Việt Nam lần thứ 7; yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chỉ 

đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội 

dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Đài truyền thanh cấp huyện. 

- Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh Hà Nam. 

- Tuyên truyền trực quan về Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và bản 

quyền thế giới 23/4 trên địa bàn tỉnh. 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền hưởng ứng Ngày 

sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020. 

- Tuyên truyền, giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ 

năng đọc sách, chọn sách cho phù hợp tại hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo hệ thống thư viện tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 

2020 đạt hiệu quả. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Đẩy mạnh tuyên truyền phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà 

trường; duy trì các câu lạc bộ về sách nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, 

sinh viên. 

5. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Tuyên truyền, giới thiệu về Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trong lực 

lượng đoàn viên, thanh niên.  

6. Hội Văn học Nghệ thuật  

Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 trong cán bộ hội viên.  

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

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác tuyên truyền Ngày 

Sách Việt Nam lần thứ 7; chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện; hệ thống truyền 

thanh cấp xã tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam nhằm huy động mọi tầng lớp nhân 

dân hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam. 
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- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Ngày Sách Việt Nam phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. 

8. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam 

Đẩy mạnh tuyên truyền theo nội dung tại Mục II của Kế hoạch.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các sở, ngành liên quan và các địa phương căn cứ Kế 

hoạch chung và điều kiện thực tế của mình để xây dựng kế hoạch cụ thể và phối 

hợp tổ chức thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

Kết thúc Ngày sách Việt Nam (hết tháng 4/2020), các đơn vị báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: TT&TT, VHTT&DL, GD&ĐT; 

- Tỉnh đoàn Hà Nam; 

- Hội VHNT tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH  Hà Nam; 

- VPUB: LĐVP, KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX(D). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 
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