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KẾ HOẠCH  

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam  

trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/03/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, UBND huyện Gia Viễn xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2022, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- 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. Đồng thời, thiết thực 

chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và kỷ niệm 30 

năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022).  

- 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, qua đó phát triển văn hóa đọc, xây dựng và 

hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, khuyến khích 

và 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 trong 

đời sống xã hội tại Ninh Bình nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng.  

- Việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc phải đảm bảo thiết thực, an toàn, 

hiệu quả và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, nhất là trong các trường học, các cơ sở giáo dục 

- đào tạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, 

cá nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia 



đình và cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội và tuyên truyền trực quan như pano, áp phích, băng rôn…  

2. Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc, làm Trailer giới thiệu sách, 

thuyết trình giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ 

tranh theo sách dành cho thiếu nhi và tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách.  

3. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức “Ngày 

Sách và Văn hóa đọc” theo từng chủ đề; tổ chức các câu lạc bộ về sách; 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.  

4. Quyên góp sách, trao tặng tủ sách cho các trường học, câu lạc bộ, thư 

viện, cơ quan trên địa bàn huyện.  

5. 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 trên đại bàn huyện. 

III. THỜI GIAN  

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa 

bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 30/4/2022.  

IV. KINH PHÍ  

Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước 

hiện hành; lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2022. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt 

hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi trên 

địa bàn về các hoạt động diễn ra trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên 

địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hoá - Thể thao 

và Truyền thanh hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn, các khu dân cư tổ chức các 

hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn 

huyện năm 2022 2022 phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid -19. 

- Hướng dẫn tuyên truyền trực quan trên một số tuyến đường chính và trụ 

sở cơ quan hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện. 



- Tổ chức tuyên truyền trực quan trên một số tuyến đường chính và trụ sở 

cơ quan hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn 

huyện Gia Viễn. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi trên 

địa bàn về các hoạt động diễn ra trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên 

địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn thông tin tuyên truyền 

trên địa bàn tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam. 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 

đình và cộng đồng. 

- Tuyên truyền, biểu dương các cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng 

tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; phản ánh và ghi nhận các 

hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam... 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở xã, thị trấn, các khu dân cư tổ chức các hoạt động thiết 

thực hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 phù hợp với tình 

hình, diễn biến của dịch bệnh Covid -19. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao và Truyền thanh huyện, chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS, Mầm non 

trên địa bàn huyện thường xuyên lựa chọn tổ chức các chương trình, hoạt động 

phù hợp để hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, huy động lực lượng 

học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

phù hợp với tình hình diễn biến của dịch, bệnh Covid-19. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực 

hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

 5. Các phòng, ban chuyên môn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Triển khai, tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, 

các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của 

cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

6. UBND các xã, thị trấn:  



- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam trên địa bàn phù hợp với tình hình diễn biến của dịch, bệnh Covid-19. 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và 

thời gian theo quy định. 

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

địa bàn huyện Gia Viễn năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó 

khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) 

để được xem xét, giải quyết./.    

 

Nơi nhận: 
- Sở VH&TT; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;        

- PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 
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