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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về 

tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận và Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 

trên toàn quốc; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao 

kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; 

khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi 

trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, cơ quan; góp 

phần xây dựng xã hội học tập. 

- Tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu 

giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được tổ chức bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu tại Quyết 

định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Kế hoạch số 339/KH-BTTTT ngày 01/02/2023 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc. 

- Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, công 

chức, viên chức và người lao động Sở tham gia vào việc xây dựng và phát triển 

văn hóa đọc. 
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II. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 

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. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 

nhất năm 2022; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng 

đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi đến công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan, đơn vị. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/4 – 22/4/2023 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Phó giám đốc Dương Tự 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở 

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 599/KH-

UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 - 4/2023 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Phó giám đốc Dương Tự 

- Đơn vị thực hiện: phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

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

đặc biệt khó khăn (nếu có). 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Giám đốc Sở. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì; Công đoàn Sở và Trung tâm 

CNTT&TT phối hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp Công đoàn, Trung tâm CNTT&TT triển 

khai các nội dung Kế hoạch này đến công chức, viên chức và người lao động Sở; 

đồng thời vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh và 

báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 

- Công đoàn sở; 

- Các phòng CM, Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, VP.Dung. 

          KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

         Dương Tự 
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