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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và  Văn hóa đọc  Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần 

thứ 8 năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 343/KH-STTTT-SVHTTDL-SGDĐT ngày 07 tháng 4 

năm 2015 của Sở Thông tin và Truyền thông - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Sở 

Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Ngày Sách Việt Nam hàng năm trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; Căn cứ vào nhiệm vụ năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 8 

năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 

thứ 8 gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021 (chào mừng thành công của Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu 

Quốc hội Việt Nam) đến các Sở, ban ngành huyện, thị xã, thành phố, các hội đoàn 

thể và cấp cơ sở, đến hệ thống trường học, cơ sở giáo dục đào tạo, lực lượng vũ trang 

và nhân dân để tạo không khí thi đua thu hút sự tham gia của cộng động hướng tới 

ngày hội của những người yêu sách. 

Thông qua việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm xây dựng 

và phát triển phong trào đọc sách trong đời sống xã hội, hướng tới xây dựng một xã 

hội học tập; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng, 

tổ chức xã hội đối với giá trị của sách và văn hóa đọc. 

Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, góp 

phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách, kỹ 

năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; tạo sự chuyển 

biến về nhận thức của mỗi người trong việc tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, 

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

2. Yêu cầu 

- Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức với các hoạt động phong 

phú, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả đạt mục đích đề ra. 

- Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa 

bàn tỉnh tham gia. 



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hoạt động tổ chức trưng bày, triển lãm Sách hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các Doanh nghiệp phát hành sách tổ chức Trưng bày, Triển lãm sách, giới thiệu các 

hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

Triển lãm sách: 03 ngày từ thứ tư đến thứ sáu (ngày 15/4 - 17/4/2021). 

Lễ khai mạc lúc 08 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2021. 

Địa điểm: Tại khuôn viên Thư viện tỉnh Trà Vinh. 

Kinh phí: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). 

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thư viện tỉnh) chủ trì phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

2. Thông tin tuyên truyền trên hệ thống báo chí về Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam 

2.1 Đài Phát thanh và Truyền hình: 

- Thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8, 

xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, trailer quảng cáo giới thiệu Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trước và 

trong thời gian diễn ra các hoạt động về Ngày Sách Việt Nam. 

- Kinh phí: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

2.2 Báo Trà Vinh: 

- Thực hiện các bài viết, các hoạt động tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam lần thứ 8 (đăng trên Báo Trà Vinh): 

- Kinh phí: 5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

3. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống trường học 

- Hội thi viết bài giới thiệu sách và biểu diễn văn nghệ trong hệ thống trường 

học. 

- Kinh phí: 34.000.000 đồng (ba mươi bốn triệu đồng). 

- Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, chi phí khác 

- Treo băng rol khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc  

Việt Nam lần thứ 8 tại các điểm trường, các tuyến đường nội ô thành phố Trà Vinh 

và các huyện, thị xã. 

- Cước bưu chính gửi giấy mời đại biểu tham dự Lễ Khai mạc triển lãm, trưng 

bày Ngày Sách  và Văn hóa đọc Việt Nam. 



- Kinh phí: 34.600.000 đồng (ba mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng). 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông. 

5. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền chung 

“Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4”; 

“Sách là kho tàng tri thức của nhân loại”. 

“Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Tổng kinh phí: 123.600.000 đồng (một trăm hai mươi ba triệu sáu trăm nghìn 

đồng) 

- Kinh phí đã được cấp trong kinh phí hoạt động năm 2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông. 

- Các đơn vị căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ 

chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông phân bổ kinh phí theo quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai hoạt động 

thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tuyên truyền, vận động các 

doanh nghiệp phát hành; các cơ sở phát hành, kinh doanh sách tham gia các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, với những hoạt động thiết thực, bổ 

ích nhằm quảng bá, giới thiệu sách đến với công chúng, góp phần xây dựng một xã 

hội học tập; 

- Chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 

trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo tổ chức thành 

công Lễ khai mạc và trong suốt quá trình tổ chức trưng bày, triển lãm sách như: Bài 

phát biểu cho Lãnh đạo tỉnh phát biểu khai mạc triển lãm trưng bày sách; Giấy mời 

các ban, ngành của thành phố dự khai mạc triển lãm; 

- Phân bổ kinh phí cho các đơn vị có liên quan để thực hiện hoàn thành Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Căn cứ vào Kế hoạch này và các văn bản liên quan xây dựng Kế hoạch tổ 

chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp, phong phú, hấp dẫn, tạo được 

hiệu ứng sâu rộng đối với học sinh. 



- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, hệ thống 

trường học trong tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thông báo và tổ chức cho giáo 

viên, học sinh dự Lễ khai mạc, tham quan triển lãm, giao lưu văn nghệ trong Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.  

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học; phát động 

phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường kết hợp hoạt động ngoại khóa cho học 

sinh. 

- Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc 

bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. 

- Phát động và tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các 

trường học vùng sâu, vùng xa. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Căn cứ vào Kế hoạch này, chỉ đạo Thư viện tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức 

đường sách (xây dựng kế hoạch riêng), chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện (sách, 

giá, tủ, kệ...) trưng bày và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức triển lãm trưng bày 

sách đạt kết quả tốt. 

- Tổ chức trưng bày sách, báo, tài liệu tại khu trưng bày; cử cán bộ phụ trách 

hướng dẫn, giới thiệu về gian trưng bày, triển lãm và tổ chức một số hoạt động dành 

cho thiếu nhi tại khu trưng bày, triển lãm. 

4. Hội Văn học Nghệ thuật 

- Giới thiệu, lựa chọn các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của Hội viên 

đã đạt giải thưởng để tham gia trưng bày, giới thiệu sách trong các ngày triển lãm, 

trưng bày sách. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể  

- Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển 

khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và gắn với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị. 

- Đưa các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn liền với sinh 

hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng lực lượng vũ 

trang. 

- Lồng ghép vào 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 phục vụ lợi ích cộng đồng. 

6. Các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với yêu 

cầu thực tế ở địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và huy động các 



tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam ở địa phương hiệu quả. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; hệ thống truyền thanh xã, 

phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 

thứ 8, nhằm huy động nhân dân hưởng ứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam.  

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thông báo rộng rãi và huy 

động học sinh các cấp học trong thành phố tham quan Triển lãm - trưng bày sách và 

bố trí lịch cho cơ quan, tổ chức, học sinh các trường học ở địa phương đến tham 

quan. 

7. Các Công ty phát hành sách trên địa bàn tỉnh 

- Phối hợp với Thư viện tỉnh chủ động phương tiện, vật chất, con người tham 

gia triển lãm trong thời gian diễn ra triển lãm gồm: bố trí kệ trưng bày, triển lãm 

sách, phân công người giới thiệu sách, bán sách giảm giá và dụng cụ học cho sinh, 

sinh viên.... tại khu vực triển lãm. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa Việt Nam tỉnh Trà Vinh 

lần thứ 8 năm 2021, đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ kế hoạch 

này và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai hiệu quả Ngày Sách  và Văn hóa đọc 

Việt Nam. Sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8 đề nghị 

các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 10/5/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất 

bản) để điều chỉnh thích hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (thay b/c); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp); 

- Sở VHTTDL (để phối hợp); 

- Đài PT&TH, Báo TV (để phối hợp); 

- UBND huyện, TX,TP (để phối hợp); 

- Phòng VHTT TX,TP (để thực hiện); 

-Trung tâm VHTT&TT huyện,TX,TP (để thực hiện); 

- BGĐ Sở; 

- VP Sở, Phòng TTBCXB (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TTBCXB.      
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
           Nguyễn Thanh Luân 
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