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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn  

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức, thực hiện Ngày Sách 

và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn như 

sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 

năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ chính trị và các ngày lễ lớn năm 2023 trong hệ thống cơ sở giáo dục, thư 

viện; lực lượng an ninh, quốc phòng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể 

nhằm tạo sự hưởng ứng sâu rộng nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa 

đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy 

những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn theo hướng đa dạng, phong phú, 

kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu 

thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển 

đổi số để tạo ra giá trị mới, đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách 

đến với người sử dụng.   

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nội dung  

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các văn bản: Quyết định số 

1862/QĐ-TTg, Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT, Kế hoạch số 339/KH-BTTTT. 

- Tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15/4/2023 đến ngày 01/5/2023 với thông điệp: 

“Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”. 

- Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc” theo từng chủ đề, nhân rộng mô 

hình: tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách 
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cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách. 

- Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; 

xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá sách. 

- Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư 

viện vùng sâu, vùng xa, biên giới và các đối tượng bảo trợ xã hội... 

- 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. 

2. Thời gian tổ chức 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ 

chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2023 (trọng tâm từ ngày 15/4 đến 

30/4/2023). 

III. TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY SÁCH VÀ 

VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM 

1. Tổ chức Chương trình khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt 

Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn 

1.1. Thời gian: Dự kiến ngày 10/4/2023 (thứ Hai). 

1.2. Địa điểm: Trường THPT Bắc Sơn. 

1.3. Thành phần 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ thư viện các trường TH, THCS, THPT, Trung 

tâm GDNN-GDTX, trường Phổ thông DTNT THCS&THPT trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo, giáo viên, học sinh trường THPT Bắc Sơn.  

1.4. Nội dung  

- Chương trình khai mạc, phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

lần thứ 2 năm 2023 tại huyện Bắc Sơn. 

- Phát động và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa 

bàn huyện. 

1.5. Nội dung chương trình 

- Chương trình văn nghệ; 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc; 

- Lãnh đạo trường THPT Bắc Sơn phát biểu hưởng ứng Ngày Sách và Văn 
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hóa đọc Việt Nam trên địa bàn huyện; 

- Hưởng ứng các hoạt động ngày sách và văn hóa đọc thông qua một số tiết 

mục kể chuyện của các em học sinh; gắn với một số hoạt chào mừng kỷ niệm  

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4);  

- Các đại biểu tham quan không gian xếp sách nghệ thuật; trưng bày những 

cuốn sách hay phục vụ đọc sách miễn phí.... sau khi kết thúc chương trình. 

1.6. Ma két: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam  

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.  

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị 

liên quan.  

- Nội dung:  

+ Tuyên truyền Quyết định số 1862/QĐ-TTg, Kế hoạch số 5270/KH-

BTTTT, Kế hoạch số 339/KH-BTTTT; tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của 

việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt  Nam  lần  thứ 2 năm 2023.   

+ Treo băng rôn trên một số trục đường chính.  

3. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

3.1. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống các 

trường học 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông; các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị liên quan. 

- Nội dung: 

+ Tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ 

thống trường học, nhân rộng mô hình tủ sách trường học, chú trọng các địa bàn 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN 
 

KHAI MẠC 

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ HAI 
 

 

Bắc Sơn, ngày 10 tháng 4 năm 2023 
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+ Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; xây dựng các 

loại hình thư viện; tổ chức các hội thi về sách với 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 quyên góp sách, hỗ trợ cho các thư viện 

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

3.2. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống thư 

viện, Nhà Văn hóa 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Các trường học trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn. 

- Nội dung: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông lựa chọn các 

trường học, Nhà văn hoá phối hợp với các trường học, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tổ chức các hoạt động thư viện lưu động, kể chuyện và làm theo sách; 

xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá sách, phát động quyên góp sách... 

3.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam ở các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong huyện 

 Các cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, 

đơn vị có thể tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

theo các hình thức sau: 

- Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của Ngày sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Tổ chức giao lưu, nói chuyện về “Ngày Sách và Văn hóa đọc” gắn với 

sinh hoạt chính trị, tại cơ quan, đơn vị và gắn với các hoạt động; tủ sách gia 

đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng 

đọc sách… 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn, các 

đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn biên giới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn … 

IV. KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn Ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác thực hiện theo quy định hiện hành.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Hướng dẫn, định hướng tuyên truyền gửi các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn thực hiên tuyên truyền bằng các hình thức như: Cổ động trực quan, hệ thống 
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phát thanh, Trang thông tin điện tử,…về Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 

lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.  

- Theo dõi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn 

huyện. 

- Tổng hợp kết quả, thực hiện báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Phối hợp với trường THPT Bắc Sơn xây dựng kịch bản chương trình 

khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn. 

- Chủ trì lựa chọn ít nhất 3 đơn vị phối hợp tổ chức Ngày sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam trong hệ thống thư viện trường học, Nhà Văn hóa.   

- Tổ chức tuyên truyền Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 

năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn bằng các hình thức tuyên truyền cổ động 

trực quan, trên sóng phát thanh và tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô chuyên 

dụng. 

- Trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật tại chương trình khai 

mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn 

huyện Bắc Sơn. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

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

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

- Chỉ đạo các trường học xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày 

Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 theo từng chủ đề tạo sự lan 

toả mạnh; phát động phong trào đọc sách trong Thư viện nhà trường kết hợp với 

hoạt động ngoại khóa cho học sinh. 

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả các hoạt động tổ chức 

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của các trường học 

trên địa bàn huyện. 

4. Trường THPT Bắc Sơn 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thư viện tỉnh, Trung tâm 

Văn hoá, Thể thao và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị 

các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung, chương trình tổ chức khai mạc Ngày 

Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

5. Huyện Đoàn Bắc Sơn 

Lồng ghép vào hoạt động của Đoàn, Hội, Đội để tuyên truyền, giới thiệu 

về sách trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên với những hoạt động phục 

vụ lợi ích cộng đồng như: Trao tặng sách cho học sinh nghèo, các đơn vị, trường 

học vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.  
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6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản liên quan tùy theo tình hình thực tế 

để lựa chọn hình thức tổ chức triển khai Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 

lần thứ 2 năm 2023 phù hợp và đạt hiệu quả cao. 

- Chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh cấp xã và tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 

thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn nhằm huy động mọi tầng lớp nhân 

dân hưởng ứng và tạo sự toả mạnh mẽ. 

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả các hoạt động tổ chức 

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn. 

7.  Mời Thư viện tỉnh Lạng Sơn 

- Phối hợp tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 

2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn. 

- Tham gia trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 

thứ 2 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn của Ủy ban nhân dân huyện. Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hoá và Thông tin) trước ngày 02/5/2023 để 

tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT tỉnh; 

- Sở VHTT&DL tỉnh;                                                                                  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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