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V/v tuyên truyền Ngày sách Việt Nam
lần thứ 6 năm 2019

Kính gửi:
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng Văn hoá và Thông tin;
- Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan, đơn vị triển
khai công tác tuyên truyền theo những nội dung sau:
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Theo đó, lấy ngày
21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đây chính là thời điểm phát hành cuốn
“Đường Cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tác phẩm đầu tiên bằng tiếng
Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tâm quan
trong của “Ngày Sách Việt Nam”.
“Ngày Sách Việt Nam” nhằm hướng tới mục tiêu khuyến khích và phát
triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về
ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến
thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người;
trách nhiệm các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, đội
ngũ những người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách;
vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc
trong cộng đồng.
- Tuyên truyền các hoạt động phát động phong trào đọc sách trong thư viện

nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách, các phong trào, chương trình thu gom,
ủng hộ sách hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.
- Đưa tin các hoạt động tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6
năm 2019, với chủ đề “Sách – tri thức, phát triển và hội nhập”.
- Nội dung băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền:
+ Hương ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4;
+ Sách – chìa khóa của cánh cửa tri thức;
+ Sách – chìa khóa của thành công;
+ Sách – tri thức, phát triển và hội nhập.
2. Thời gian tuyên truyền
Từ nay đến hết tháng 4 năm 2019, trong đó tuyên truyền trong tâm trong
thời gian từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2019.
3. Tổ chức thực hiện
- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tăng cương
tuyên truyền về muc đich, ý nghia của Ngày Sách Việt Nam 21/4; xây dưng
chuyên muc, chuyên đề, chuyên trang, tăng thơi lương phát sóng với nội dung
phong phú, thiết thực, hiệu quả. Cử phóng viên tham dự và đưa tin Lễ khai mạc
Ngày hội đọc sách tại Nhà Thiếu nhi Bình Thuận.
- Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện,
thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền theo nội dung trên.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương
triển khai thực hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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