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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) 

năm 2022 trên địa bàn xã Cao Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bạch Thông về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông. 

Ủy ban nhân dân xã Cao Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2022 trên địa bàn xã, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục phát huy thành công của các kỳ tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) trên địa bàn xã; xây dựng và phát huy giá trị 

của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng; khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở 

thành thói quen, nét đẹp văn hoá trong toàn thể nhân dân, học sinh trên địa bàn xã. 

Từ đó, thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, thư viện và trong mỗi gia 

đình góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, 

truyền thống hiếu học của dân tộc, hướng tới xây dựng một xã hội học tập. 

- Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị và các tổ 

chức xã hội đối với xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam (21/4) phải được phát động và tổ chức ở trong cơ quan, đơn vị, trường học 

với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn; đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID -19 theo quy định. 

- Đảm bảo tổ chức các hoạt động đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả nhằm 

phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, huy động tối đa các nguồn 

lực xã hội hóa tham gia tài trợ, tổ chức các hoạt động về Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam (21/4). 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam năm 2022 và 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 
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- Nội dung tuyên truyền: Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Sách và Văn 

hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng 

tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy 

mạnh xây dựng xã hội học tập; các hoạt động diễn ra trong Ngày Sách Việt Nam 

trên địa bàn xã; nội dung và thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022; ý nghĩa 

của “Ngày sách và bản quyền thế giới” 23/4; các gương tập thể, cá nhân điển hình 

trong phong trào đọc sách; các mô hình xây dựng văn hóa đọc cần nhân rộng. 

- Hình thức tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng như: Trang thông tin điện tử; Đài truyền thanh cấp xã, các phương tiện cổ 

động trực quan (băng zôn, khẩu hiệu) và thông qua các buổi ngoại khóa,… 

- Khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4!  

+ Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách!  

+ Mọi người nên đọc sách mỗi ngày!  

+ Sách - Kho tàng tri thức của nhân loại!  

+ Tích cực tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022! 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 25/4/2022. 

- Đơn vị thực  hiện: Cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã. 

2. Các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 

2.1. Tổ chức Ngày sách Việt Nam trong trường học 

- Nội dung: Tổ chức “Ngày hội sách” theo từng chủ đề tại trường học 

TH&THCS, cụ thể như sau: 

+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; xây dựng các 

loại hình thư viện; tổ chức các hội thi vẽ tranh theo sách, các hoạt động ngoại khóa 

nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một 

xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. 

+ Phát động, tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách hỗ trợ cho các 

trường học vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

+ Căn cứ điều kiện thực tế có thể tổ chức giao lưu đọc sách giữa học sinh 

nhà trường với các trường khác. 

- Thời gian tổ chức: Thường xuyên trong năm 2022 (trọng tâm từ ngày 

15/3/2022 đến ngày 22/4/2022). 

- Đơn vị chủ trì: Trường TH&THCS 

- Đơn vị phối hợp: Công chức VHXH phụ trách VHTT; Hội khuyến học xã. 

2.2. Triển lãm sách, báo, tạp chí với chủ đề“Sách và Văn hóa đọc” 
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- Nội dung: Xếp mô hình sách nghệ thuật; trưng bày sách, báo, tạp chí tại 

Bưu điện văn hóa xã phục vụ bạn đọc tham quan, đọc sách, tạp chí. 

- Địa điểm thực hiện: Bưu điện văn hóa xã. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/4/2022 đến hết ngày 21/4/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Nhân viên Bưu điện văn hóa xã.  

- Đơn vị phối hợp: Công chức VHXH phụ trách VHTT; Hội khuyến học xã 

2.3.Vận động ủng hộ sách cho các điểm Bưu điện văn hóa xã vùng cao 

- Nội dung: Mỗi cơ quan, đơn vị ủng hộ ít nhất 05 đầu sách/đơn vị, gửi về 

UBND xã qua công chức VHXH phụ trách VHTT xã để tổng hơp bàn giao cho 

Trung tâm VH,TT&TT huyện.  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/4 đến ngày 20/4/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Công chức VHXH phụ trách VHTT.  

- Đơn vị phối hợp: Khuyến học cơ quan UBND xã, trường TH&THCS, trạm 

y tế, kiểm lâm, các thôn trên địa bàn. 

2.4. Tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 

- Đơn vị chủ trì: Trường TH&THCS 

- Đơn vị phối hợp: Công chức VHXH phụ trách VHTT, Hội khuyến học xã. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách được giao năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 

(nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức VHXH phụ trách VHTT xã 

 - Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Sách Việt Nam (21/4) trên địa bàn xã Cao Sơn.  

 - Tổ chức căng treo băng rôn tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 21/4 trên 

trục đường xã. Thời gian căng treo: Từ ngày 10/4 đến hết ngày 25/4/2022. 

- Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 theo nội dung kế hoạch đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch COVID-19. Tổng hợp báo cáo các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Sách Việt Nam 21/4 theo quy định. 

2. Trường Tiểu học &  Trung học cơ sở 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) như: Phát 

động và tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022; tổ chức các hoạt động 

ngoại khoá với nhiều hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với 

từng cấp học, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19; phát động, tổ chức 

phong trào thu gom sách, ủng hộ sách hỗ trợ cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng 
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đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; phát động phong trào đọc sách trong thư 

viện nhà trường,... 

3. Bưu điện Văn hóa xã 

Tổ chức xếp mô hình sách nghệ thuật; trưng bày sách, báo, tạp chí tại nhà 

Bưu điện xã phục vụ bạn đọc tham quan, đọc sách; đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch COVID -19 trong quá trình tổ chức. 

4. Đài Truyền thanh xã 

Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, Trang Thông tin điện tử xã về Ngày 

Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, ý nghĩa, vai trò, tầm 

quan trọng của văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư 

duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; các hoạt động diễn ra trong Ngày 

Sách Việt Nam trên địa bàn xã; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong 

trào đọc sách; các mô hình xây dựng văn hóa đọc cần nhân rộng. 

5. Khuyến học cơ quan UBND xã, trường TH&THCS, trạm y tế, kiểm 

lâm, các thôn trên địa bàn  

- Tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2022 tại cơ quan, đơn vị; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia quyên góp, ủng hộ sách (mỗi 

cơ quan, đơn vị đóng góp ít nhất 5 đầu sách). Thời gian bàn giao cho UBND xã: 

trước ngày 25/4/2022. 

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) 

với các sự kiện, hoạt động, phong trào của cơ quan, đơn vị phù hợp với điều 

kiện thực tế, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt 

Nam (21/4) trên địa bàn xã Cao Sơn. Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện theo nội dung kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Các thôn trên địa bàn xã;  

- Bưu điện VH xã. 

Gửi bản điện tử: 

- Phòng VHTT huyện BT; 

- Trung tâm VH huyện BT; 

- TTĐU; HĐND xã; 

- CT; PCT UBND xã; 

- CBCC xã; 

- Trường TH&THCS; 

- Trạm y tế; kiểm lâm; 

- Lưu VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hằng 
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