
KẾ HOẠCH 

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

lần thứ 8 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn, với những 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng  lớp Nhân dân 

phát huy truyền thống văn hóa đọc, nhằm 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 

thành phố Bắc Kạn. Từ đó, thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, trong 

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 các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các 

tổ chức xã hội đối với những người viết sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc 

trong đời sống xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Ngày sách Việt Nam phải được phát động và tổ chức ở các cấp, các ngành, 

các cơ quan, đơn vị, trường học với các hoạt động phong phú, đa dạng, sinh động, 

hấp dẫn.  

- Đảm bảo tổ chức 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 Việt Nam. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021  

- 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 
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đọc năm 2021; 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: Trên Cổng thông tin điện tử thành phố, trang tin điện tử 

các xã, phường; hệ thống phát thanh thành phố và các xã, phường; tuyên truyền trực 

quan trên băng rôn. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3 đến hết ngày 25/4/2021. 

2. Các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 

2.1. Tổ chức Ngày sách Việt Nam trong hệ thống các trường học 

- Nội dung: Tổ chức “Ngày hội sách” theo từng chủ đề tại các trường học, 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 trong và ngoài tỉnh  

- Thời gian tổ chức: Thường xuyên trong năm 2021 (trọng tâm từ ngày 15/3 

đến 22/4/2021). 

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

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; UBND các xã, 

phường; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố. 

2.2. Hưởng ứng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 

- Quy mô: Cấp tỉnh. 

- Thời gian, địa điểm tổ chức: 

+ Vòng sơ khảo: Tổ chức từ ngày 15/3 đến hết ngày 31/7/2021 tại tỉnh. 

+ Vòng chung kết: Tổ chức từ ngày 01/8 đến cuối tháng 10/2021 tại Thành 

phố Hà Nội theo Quyết định số 637/QĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Hình thức tổ chức:  

+ Vòng sơ khảo: Cá nhân viết, gửi bài dự thi đến Ban Tổ chức của tỉnh Bắc 

Kạn để chấm sơ khảo và trao giải.  



+ Vòng chung kết: BTC cấp tỉnh lựa chọn các bài thi xuất sắc ở vòng sơ khảo 

(tối đa 20 bài) để gửi về Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 

05/8/2021.  

- Đối tượng dự thi: Học sinh từ lớp 01 đến lớp 12 đang theo học tại các trường 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các hoại hình giáo dục khác trên 

địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch. 

2.3. Treo băng rôn tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam 21/4 

- Nội dung: Theo chủ đề do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. 

- Cách thức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông in, cung cấp băng rôn cho 

các địa phương.  

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 10/4/2021 đến hết ngày 25/4/2021. 

- Cơ quan phối hợp căng treo: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ đã 

được phân công tại Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thành phố 

theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thời lượng, chất lượng tin bài tuyên 

truyền, đưa tin về sự kiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên các hệ 

thống thông tin của thành phố, các xã, phường. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

- Tham mưu cho UBND thành phố hưởng ứng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 

năm 2021 theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố căng treo 

băng rôn tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố theo quy hoạch 

vị trí tuyên truyền.  

- Chủ trì công tác kiểm tra các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tại 

một số đơn vị. 

- Tổng hợp báo cáo các hoạt động Ngày sách Việt Nam (21/4) theo quy định. 

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

- Chủ động nhận băng rôn do Sở Thông tin - Truyền thông cung cấp. 



- Phối hợp và thống nhất với phòng Văn hóa - Thông tin thành phố các vị trí 

căng treo băng rôn tuyên truyền Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố. 

- Cử phóng viên, biên tập viên tăng cường viết và đưa tin các hoạt động phản ánh 

Ngày sách Việt Nam (21/4).  

- Nâng cao chất lượng, số lượng tin bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành 

phố các hoạt động phản ánh Ngày sách Việt Nam (21/4).  

- Báo cáo kết quả đăng tải tin, bài và công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng gửi về UBND thành phố qua phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo hệ thống trường học tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách 

Việt Nam; phối hợp tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 (khi có kế 

hoạch cụ thể); tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo 

tính lan tỏa. 

- Thu gom sách, ủng hộ sách (nếu có gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn từ ngày 10/4 đến ngày 20/4/2021để tổng hợp và tổ chức trao tặng sách). 

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam (21/4) gửi về 

UBND thành phố qua phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các Hội, đoàn thể, các phòng, ban, 

ngành thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng 

của Sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, khả năng 

sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh. Thông tin, 

tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 

trên địa bàn thành phố.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường  

 - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên 

địa bàn về Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 

2021; lồng ghép các hoạt động của Ngày sách Việt Nam với các sự kiện, hoạt 

động, phong trào của địa phương. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh các hoạt động Ngày sách Việt 

Nam lần thứ 8 và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 trên trang tin điện tử, trên 

hệ thống loa truyền thanh xã, phường (nếu có). 



 - Căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị tổ chức 

triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ 8 trên địa 

bàn quản lý gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại địa phương đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực. 

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

(21/4) lần thứ 8 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương căn cứ nhiệm vụ triển khai thực hiện và báo cáo UBND thành phố kết quả 

triển khai gửi về phòng Văn hóa -  Thông tin thành phố trước ngày 29/4/2021 để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Sở TT&TT; 
- Sở VHTT&DL; 
- CT, PCT UBND TP (Bà Huế); 
- UBMTTQ, các phòng, ban, ngành, 
 đoàn thể thành phố;  
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, VHTT.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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