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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; 

Căn cứ Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên 

toàn quốc; 

Căn cứ Công văn số 681/VP-VX ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại địa 

phương, 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng 

các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2021; hệ thống trường học, thư viện công 

cộng; các sở, ngành, tổ chức đoàn thể,… nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu 

rộng trên địa bàn tỉnh.  

Huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của 

Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 

2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và 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 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến, kết nối các hoạt động 

của Ngày Sách Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; đa dạng hóa các hình 

thức phát hành để đưa sách đến với người dân. 



  

 

 

Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các địa 

bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, 

nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. 

Tùy vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương, việc tổ chức Ngày 

Sách Việt Nam đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết định số 284/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; đảm bảo tính thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, 

các tổ chức xã hội.  

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TỔ CHỨC 

1. Thời gian: 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Sóc Trăng 

được tổ chức từ nay đến hết tháng 4 năm 2021, trọng tâm từ ngày 19 – 

23/4/2021. 

2. Phạm vi tổ chức: 

Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức các 

hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Sóc Trăng. 

Phối hợp các cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá 

về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Hướng dẫn các cơ sở in, phát hành tham gia cung cấp ấn phẩm trưng bày, 

triển lãm sách, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. 

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, tổng hợp kết quả tổ 

chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hệ thống Thư viện trên địa bàn toàn tỉnh tổ 

chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 thiết thực, hiệu 

quả. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; triển khai các hoạt động tuyên truyền, 

quảng bá về Ngày Sách Việt Nam, các hoạt động văn hóa đọc phù hợp với các 

cấp học, ngành học; phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách vở cho các 

trường học và các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó 

khăn,... 



  

 

 

4. Đề nghị Hội Khuyến học tỉnh 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các mô hình 

“Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Đơn vị học tập”, gương sáng hiếu 

học và vượt khó vươn lên trong học tập và hoạt động của các Trung tâm học tập 

cộng đồng nhằm góp phần đẩy mạnh triển khai các hoạt động của Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 8. 

5. Đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tùy vào tình hình thực tế của từng cơ quan, 

đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến và tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức bằng 

nhiều hình thức thiết thực, gắn với phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. 

6. Đề nghị Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc 

Trăng 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về nội dung phát triển văn hóa 

đọc và phong trào đọc sách trong cộng đồng. Tôn vinh những tấm gương điển 

hình về sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng 

bá sách. Giới thiệu và tôn vinh những tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, góp 

phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. 

7. Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng 

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày sách, các tác phẩm mới 

hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam nhằm khẳng định vai trò, vị trí của sách trong 

đời sống xã hội, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, lưu giữ, 

quảng bá sách. 

8. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, 

thành phố, các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt 

Nam lần thứ 7 đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, 

vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu 

rộng và hiệu quả. 

Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam với các hoạt 

động sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần tại địa phương; khuyến khích thành 

lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ. 

9. Các cơ sở in, phát hành 

Chủ động tham gia tích cực các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt 

Nam; tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách, treo băng rôn chào 

mừng Ngày Sách Việt Nam tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 - năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương với chức năng, nhiệm vụ của mình căn cứ Kế hoạch này tổ 



  

 

 

chức triển khai hiệu quả Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh. Sau 

khi kết thúc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, đề nghị quý cơ quan, đơn 

vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

10/5/2021 (file mềm gửi qua email: hvthuan@soctrang.gov.vn) để tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông đúng theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Bộ TTTT (để b/c);  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Hội Khuyến học tỉnh;  

- Báo Sóc Trăng, Đài PT&TH ST; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Các cơ sở in, phát hành;  

- Giám đốc Sở TTTT (để báo cáo);                                               

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Bắc 
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