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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam 

 trên địa bàn Huyện Quỳ Châu năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 738/KH-SVHTT ngày 06/4/2022 của Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Nghệ An về Triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2022; 

UBND huyện Quỳ Châu ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 

Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện 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, tạo dựng môi trường đọc sách thuận 

lợi, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong gia đình, trường học, cơ 

quan, tổ chức và toàn dân; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp 

cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng. 

- Đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ và quảng bá những cuốn 

sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến người đọc. 

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

tư và phát triển văn hóa đọc sách và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt 

Nam, để ngày sách thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng, một sự kiện văn hóa 

trong đời sống nhân dân. 

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đối với việc 

xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. 

2. Yêu cầu:  

- Ngày Sách Việt Nam được tổ chức thường xuyên trong năm với  nhiều hình 

thức khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơq quan, đơn vị, trường học, 

nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đồng thời đảm 

bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới. 

- Việc tổ chức ngày Sách Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh, thu hút sự hưởng 

ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội. 

II. NỘI DUNG- HÌNH THỨC, THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG: 

A. NỘI DUNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 

  1.Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc nhằm tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa 

của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong cộng đồng nhân dân gắn với phát động 

triển khai cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022. 
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2. Phát động phong trào thi đua đọc sách trong nhà trường, tổ chức các hoạt 

động thuyết trình, đọc và làm theo sách lồng ghép các phong trào, chương trình quyên 

góp sách, ủng hộ sách, hỗ trợ các đơn vị trường học. 

3. Tổ chức các hoạt động khácphù hợp nhằm xây dựng văn hóa đọc sách cho các 

tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. 

4. Thư viện trường học xây dựng và phát triển mô hình, câu lạc lạc bộ đọc sách, 

tổ chức các cuộc thi đọc sách với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, 

phù hợp với từng cấp học. 

5. Hệ thống thư viện các cấp trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng 

ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong lực 

lượng giáo viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam. 

6.Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “ Việt Nam đất nước con 

người:, “ Quê hương, đất nước, con người Quỳ Châu”; xếp sách nghệ thuật, trưng bày, 

phục vụ người đọc tại hệ thống Thư viện Huyện và các Bưu điện văn hóa xã. 

7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách như: vẽ tranh theo sách, đọc 

sách trả lời câu hỏi, đọc sách cảm nhận.v.v; khuyến khích xây dựng các mô hình tủ 

sách gia đình, dòng họ, phòng đọc tại Nhà văn hóa bản, khối xóm. 

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:  

- Các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bắt đầu từ 

05/4/2022 đến hết 30/4/2022 tại các thư viện huyện, thư viện trường học, thư viện - tủ 

sách các xã, thị trấn. 

- Tổ chức Ngày hội đọc sách cấp huyện tại điểm trường THPT Quỳ Châu. 

+ Thời gian: Ngày 21/4/2022. 

C. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

- Nhân dân, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Quỳ Châu năm 2022. 

- Đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo Trung tâm VHTT&TT huyện, UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường chọn địa điểm tổ chức, chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết cho Ngày hội đọc sách cấp huyện theo kế hoạch của UBND huyện. 

2. Phòng Tài chính - kế hoạch: 

- Thẩm định kinh phí tổ chức Ngày hội đọc sách cấp huyện trình chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt. 

3.Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các trường trực thuộc trên địa bàn huyện treo băng rôn, khẩu hiệu; 

tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong lực lượng giáo viên, học sinh về Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam. 
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- Chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức Ngày hội Sách theo chủ đề tại các 

trường học trong thời gian từ 05/4/2022 đến hết 30/4/2022 - Lồng ghép lễ phát động 

cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022; phát động phong trào 

đọc sách trong thư viện nhà trường, tổ chức các câu lạc bộ về sách trong các hoạt động 

ngoại khóa, phát động, tổ chức các phong trào, các chương trình thu gom sách, ủng hộ 

sách. 

- Tổ chức các sự kiện nhằm xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, khuyến khích 

xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ 

chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học.  

4. Trung tâm VHTT&TT huyện: 

 - Chủ trì phối hợp với Trường THPT Quỳ Châu khảo sát, bố trí địa điểm để tổ 

chức ngày hội đọc sách cấp huyện. 

- Xây dựng kịch bản, nội dung chương trình các hoạt động ngày hội đọc, thống 

nhất với Ban Giám hiệu nhà trường để tổ chức thực hiện Ngày hội đọc sách cấp huyện 

đạt hiệu quả, chất lượng. 

- Chuẩn bị buổi lễ khai mạc, ma két, khẩu hiệu tuyên truyền, các loại sách, báo 

và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2022 đạt chất lượng. 

- Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày hội đọc sách tại điểm 

diễn ra Ngày hội đọc cấp huyện và tại vùng trung tâm huyện. 

- Lập dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định trình UBND 

huyện phê duyệt. 

-Xây dựng các chương trình, chuyên mục và tuyên truyền, đưa tin về sự kiện 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trước, trong và sau ngày 21/4. 

- Mời Thư viện tỉnh Nghệ An tham gia trưng bày, giới thiệu sách lưu động. 

6. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể Huyện: 

-Tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với các hình thức khác nhau như: Tổ chức các 

cuộc thi đọc sách gắn liền với hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liện hiệp 

Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,…Đưa các hoạt động Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam gắn liền với sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các tổ chức; 

khuyến khích thành lập tủ sách gia đình, dòng họ, thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng; 

lồng ghép vào các hoạt động của đoàn, hội, đội để huy động giới trẻ hưởng ứng Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với những hoạt động thiết thực, phục vụ lợi ích cộng 

đồng như: Đem sách tới phục vụ người bệnh, người cao tuổi,người khuyết tật, người 

nghèo,… 

7. UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo Trung tâm học tập cộng đồng xã, các trường học trên địa bàn tổ chức 

tuyên truyền, giới thiệu sách, giúp cho nhân dân trên địa bàn hiểu được vai trò, tầm 

quan trọng của sách trong đời sống xã hội. 
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- Tùy tình hình thực tế địa phương và các văn bản hướng dẫn liên quan, triển 

khai thực hiện kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn quản lý, chỉ đạo Đài 

truyền thanh cơ sở tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam, huy động mọi tầng lớp nhân dân 

tham gia hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 

Ngày Sách và Văn hóa đọc trên địa bàn. 

8. Đối  với Trường THPT Quỳ Châu: 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện chuẩn bị cơ sở vật chất 

(địa điểm tổ chức, phông màn, loa máy, bàn ghế, nước uống) và chuẩn bị 1-3 tiết mục 

văn nghệ chào mừng khai mạc ngày hội. 

- Thành lập đội tuyển thực hiện các phần thi theo kịch bản đã thống nhất giữa 

Trung tâm VHTT&TT và Ban giám hiệu nhà trường để Ngày hội đọc sách thực sự là 

sân chơi bổ ích cho học sinh. 

Huy động học sinh, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh học sinh tham gia 

Ngày hội đọc sách và các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

9. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4. 

- Đọc sách cho ngày mai. 

- Sách là con thuyền chở tri thức đến cho mọi người. 

- Đọc sách là cách học tốt nhất. 

- Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ. 

- Sách - chìa khóa cánh của tri thức. 

- Sách - Chìa khóa thành công. 

- Sách mở ra những chân trời mới. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn 

huyện Quỳ Châu năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, 

Chủ tịch UBND các xã, Thị Trấn Tân Lạc căn cứ kế hoạch chung và điều kiện thực tế 

của đơn vị mình để tổ chức triển khai cụ thể Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với 

các hoạt động phong phú, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận :                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Sở VH&TT Nghệ An;                                                                KT.CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy;         (b/c)      PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT UBND huyện; 

- BTG Huyện ủy ; 

- Các PCT UBND huyện  

- Thư viện tỉnh Nghệ An;   (p/h)                                                       

- CVP HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan;        Lê Thanh Hà 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VH. 
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