
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 

 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. 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, trường 

học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.  

2. 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.  

3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và 

các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. 

4. Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, 

mang tính văn hóa - giáo dục cao, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền. 

a) Tuyên truyền cổ động trực quan: 

- Thời gian: Từ ngày 15/4 đến ngày 01/5/2022, trong đó tập trung cao điểm 

vào ngày 21/4/2022.   

-  Khẩu hiệu tuyên truyền:  

+ “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”. 

+ “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai - năm 2022”. 

+ “Đọc sách là cách học tốt nhất”. 
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+ “Hãy tích cực đọc sách để mở mang trí thức và rèn luyện nhân cách”. 

+  “Sách là kho tàng tri thức của nhân loại”. 

- Địa điểm tuyên truyền: Trên một số tuyến đường chính tại trung tâm các 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố.  

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

- Thời gian: Trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam (trong đó tập trung cao điểm từ ngày 15/4 đến ngày 

01/5/2022). 

- Nội dung: Tuyền truyền phổ biến nội dung 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; khuyến khích việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các địa phương; thông tin 

các hoạt động cụ thể để người dân biết, hưởng ứng và chủ động tham gia... 

- Hình thức tuyên truyền: 

+ Trên các cơ quan báo chí của tỉnh thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên 

trang, chuyên mục, chuyên đề. 

+ Trên các Trang thông tin điện tử tổng hợp, các trang fanpage trên mạng xã 

hội Facebook, Zalo OA của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

+ Trên hệ thống thông tin cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố. 

2. Tổ chức Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh 

Gia Lai - năm 2022. 

- Thời gian dự kiến: Ngày 21/4/2022. 

- Nội dung: Tổ chức Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam tỉnh Gia Lai - năm 2022 tại 01 trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trưng bày, 

giới thiệu các loại sách phù hợp với đối tượng học sinh; tặng quà cho các học sinh 

nghèo vượt khó học giỏi. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viện tỉnh tổ chức thực hiện. 

3. Tặng sách cho các trường học khó khăn, vùng sâu, vùng xa.  

- Nội dung: Quyên góp sách tặng các trường học khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 21/4/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách… hưởng ứng Ngày Sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022. 

- Nội dung: Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, 
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lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân tại địa phương, như: Văn 

hóa, chính trị - xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế, du lịch...  

- Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh; Thư viện các huyện, thị xã, thành phố. 

5. Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các cơ 

sở phát hành xuất bản phẩm. 

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2022. 

- Nội dung: Tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách; treo 

băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại nơi làm việc, hệ 

thống cửa hàng, nhà sách; tổ chức các kênh phát hành trực tuyến để giới thiệu, 

quảng bá sách; trưng bày và bán sách với giá ưu đãi nhằm phục vụ bạn đọc trong 

thời gian diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam... 

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh đã được cấp cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong năm 2022; nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng kinh phí triển khai Kế hoạch 

theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Chủ trì phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Thư viện tỉnh triển khai thực hiện Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam tỉnh Gia Lai - năm 2022. 

- Triển khai thực hiện việc tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ phướn, 

băng rôn, pano, áp phích...) trên một số tuyến đường chính của thành phố Pleiku. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn tỉnh có thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, các trang fanpage 

trên mạng xã hội Facebook, Zalo OA; hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh 

tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Hướng dẫn các cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh tổ chức 

các hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam. 

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc; các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện tỉnh, trong 

hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa. 

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

xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách. 
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- Chỉ đạo Thư viện tỉnh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông thực 

hiện Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Gia Lai - năm 

2022. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam; phát động phong trào đọc sách trong hệ thống trường học. 

- Tổ chức các phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các trường học 

khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

4. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.  

- Căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

- Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên các 

Trang thông tin điện tử tổng hợp, các trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, 

Zalo OA của cơ quan, đơn vị. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, ban, ngành xây 

dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan (treo cờ phướn, băng rôn, pano, 

áp phích...) hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại địa phương. 

- Khuyến khích thành lập tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ. 

- Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên Trang 

thông tin điện tử tổng hợp, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, Zalo OA của 

địa phương. 

6. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh.  

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

của toàn quốc và của tỉnh. Xây dựng các chương trình giới thiệu, tuyên dương các 

cá nhân điển hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ 

quảng bá sách. 

7. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh. 

- Tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực. 

- Trong phạm vi hoạt động của Hội, có kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương.  

Các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Kế hoạch này và điều kiện thực 

tế để xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; 
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báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền 

thông) trước ngày 15/5/2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- T.T Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,  

- Hội khuyến học tỉnh; 

- Thư viện tỉnh; 

- Báo Gia Lai,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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