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Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

Thực hiện Công văn số 785/BVHTTDL-TV ngày 12/03/2021 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn 
hóa đọc Việt Nam năm 2021; Kế hoạch số 3771/KH-UBND ngày 25/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 207/KH-STTTT ngày 06/03/2021 của Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam 
tỉnh Hải Dương lần thứ 8 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế 
hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 
2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh các giá trị của 

sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia 
trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và 
quảng bá sách. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc 
đầu tư phát triển văn hóa đọc; xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết 
thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn 
giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 
góp phần xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

2. Yêu cầu 
- Ngày Sách Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa 

dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích 
cực của mọi tầng lớp nhân dân; huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa tham 
gia tài trợ, tổ chức các hoạt động về Ngày Sách Việt Nam.

- Các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hải Dương lần 
thứ 8 phải phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 của tỉnh 
Hải Dương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách
1.1. Nội dung 
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- Tuyên truyền việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
284/QĐ-TTg, lấy ngày 21/4 hàng năm làm Ngày Sách Việt Nam để nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng và ý 
nghĩa, cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội. 

- Tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, 
in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Phản ánh và ghi nhận các hoạt động của 
Hội sách, chương trình giao lưu, tọa đàm về sách và các hoạt động hướng ứng 
Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực 
kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chính sách hậu phương quân đội; 
bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc; phản ánh các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau khi 
tổ chức Ngày Sách. 

1.2. Hình thức
 - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau khi 

tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, Bản tin 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Giới thiệu các Tạp chí, Bản tin có tin, bài về Ngày Sách Việt Nam, thông 
tin về những cơ quan, cá nhân trong ngành có nhiều hoạt động về sách.

 - Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, thông 
tin lưu động, chiếu phim và thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách...

2. Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trong hệ thống Thư viện, cơ quan, 
đơn vị

- Tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ 8 năm 2021 trong 
hệ thống thư viện công cộng.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm sách về kỷ niệm ngày giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sách về nhân vật lịch sử, nhà văn nhà thơ 
Hải Dương, nghề truyền thống của tỉnh Hải Dương, sách về chính trị - xã hội, văn 
học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, lịch sử - địa lý... 

- Tổ chức các hội thi, các hình thức biểu diễn nghệ thuật lồng ghép nội 
dung tuyên truyền việc học, đọc sách, giao lưu tác giả, tác phẩm. 

- Khuyến khích Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện công cộng trong tỉnh 
phối hợp với các nhà xuất bản, các Công ty phát hành sách giới thiệu, trao đổi 
sách và tặng sách cho bạn đọc; thực hiện duy trì công tác luân chuyển sách. 

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lồng ghép với lễ hội 
truyền thống tại các khu di tích như: Văn miếu Mao Điền, đền Chu Văn An, Côn 
Sơn – Kiếp Bạc… nhằm xây dựng không gian văn hóa - lịch sử, gắn kết văn hóa 
đọc với đời sống văn hóa, xã hội.

- Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các 
hoạt động văn hóa tại đơn vị.
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- Tổ chức Ngày Sách Việt Nam kết hợp với công tác tuyên truyền bảo vệ 
chủ quyền biển đảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong 
công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

III. KINH PHÍ 
Kinh phí tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hải Dương từ nguồn dự toán 

đã giao ngân sách năm 2021 của các đơn vị và kinh phí hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
- Phối hợp với Thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (21/4/2021). 
- Hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Ngày 

Sách Việt Nam góp phần xây dựng văn hóa đọc.
2. Thư viện tỉnh
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan Tổ chức ngày Ngày Sách Việt 

Nam tỉnh Hải Dương lần thứ 8 năm 2021 tại Thư viện tỉnh
- Luân chuyển sách cho các trường học, trại giam, tủ sách tư nhân có phục 

vụ cộng đồng…
- Tổ chức trưng bày triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật tại Thư viện tỉnh
- Phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình xây dựng kế hoạch và 

các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
     - Tổng hợp báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả hoạt động 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
3. Trung Tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương
Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Các phòng quản lý nhà nước, Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Sách phù hợp với tình hình công tác của đơn vị. 
- Lồng ghép vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động đoàn thể 

của cơ quan để tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam.
5. Các Trung tâm Văn hóa Thông tin; Văn hóa – Thể thao; Văn hóa, 

Thông tin – Thể thao các huyện, thị xã, thành phố
- Tổ chức triển lãm sách, báo tại Thư viện cấp huyện. 
- Tuyên truyền qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, áp phích.v.v... về Ngày 

Sách Việt Nam. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động 
chào mừng Ngày Sách Việt Nam tại Thư viện cấp huyện; phối hợp giới thiệu, trao đổi 
sách, tặng sách...

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam tại Thư viện cấp xã, 
Nhà Văn hóa, thôn, khu dân cư. Khuyến khích xây dựng mô hình tủ sách gia đình, 
dòng họ, phòng đọcnhà văn hóa địa phương.

  Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai hoạt động chào mừng Ngày Sách 
Việt Nam về địa chỉ: Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Chương Dương, phường 
Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Số điện thoại liên hệ: Trương 
Thị  Hồng Anh - Trưởng phòng Mạng lưới thư viện - Thư viện tỉnh, ĐT: 
0912084680; Email: mangluoitvhd@gmail.com  trước ngày 10/5/2021 để tổng 
hợp báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa 
đọc Việt Nam năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, yêu 
cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (để báo cáo);                                
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các phòng QLNN thuộc Sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;    (để thực hiện)
- Phòng VHTT; Trung tâm: VHTT,
 VHTT-TT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, QLVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

           Nguyễn Thành Trung
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