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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM SƠN 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Sơn, ngày        tháng 03 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam huyện Kim Sơn năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 05/03/2020 của UBND tỉnh về 

tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 7, UBND huyện Kim Sơn xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020 như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
 

- Khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao 

nhận thức của nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc 

nâng cao kiến thức, hiểu biết, hình thành kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn 

luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.  

- Đẩy mạnh việc triển khai hoạt động của Ngày sách Việt Nam tại các trường 

học, thư viện, các cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, đơn vị trong huyện, qua 

đó phát triển văn hóa đọc, xây dựng và hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, 

tinh thần của người dân, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.  

- Thúc đẩy các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát 

hành, lưu giữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị đến bạn đọc, đồng thời 

thông qua hoạt động Ngày sách tuyên truyền quảng bá nét văn hóa đặc sắc, danh 

lam thắng cảnh du lịch của tỉnh, của huyện đến bạn bè trong và ngoài huyện.  

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức xã hội, đội ngũ những 

người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách.  

- Việc tổ chức Ngày sách phải đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.  
 

II. NỘI DUNG  
 

1. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam sâu rộng trên địa 

bàn toàn huyện, nhất là trong các trường học, các cơ sở giáo dục - đào tạo.  

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam phù hợp với điều 

kiện thực tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; khuyến khích các hoạt động trao 

tặng quà, sách vở cho học sinh, nhất là học sinh nghèo vượt khó.  

3. Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu, phục vụ đọc sách miễn phí 

cho các bạn đọc.  
 

III. THỜI GIAN  
 

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam huyện Kim Sơn năm 2020 

được tổ chức từ ngày 01/4/2020 đến ngày 25/4/2020.  
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, 

triển khai các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam huyện năm 2020.  
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- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm ngoại ngữ, Nhà sách trên địa bàn huyện 

phối hợp, tham gia các hoạt động tại các trường học, các cơ sở giáo dục - đào tạo 

trong huyện.  

- Chủ động phối hợp với Phòng Y tế để có biện pháp phòng, chống dịch 

Covid - 19 theo quy định  

- Phối hợp Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

huyện tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách Việt 

nam trên địa bàn toàn huyện.  

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức chăng treo băng rôn, phướn tuyên truyền, 

hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên các tuyến đường chính của địa bàn.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện 
Chủ trì, chỉ đạo Thư viện huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện các nội dung:  

- Trưng bày và giới thiệu sách tại Thư viện huyện phục vụ bạn đọc.  

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo bố 

trí xe lưu động sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu, đọc sách của học sinh và các độc giả.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị 

trấn tuyên truyền trực quan hưởng ứng Ngày sách Việt Nam huyện năm 2020.  

- Chủ động phối hợp với Phòng Y tế để có biện pháp phòng, chống dịch 

Covid - 19 theo quy định  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng Ngày 

sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020: Trưng bày, triển lãm sách, báo các loại ở 

phòng Thư viện phục vụ cán bộ, giáo viên và học sinh; tổ chức Hội thi “Kể chuyện 

theo sách” … nhằm xây dựng thói quen đọc sách, tìm hiểu về sách cho học sinh.  

4. Đài Truyền thanh huyện 
- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 

huyện; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá 

nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia 

đình và cộng đồng.  

- Xây dựng các chương trình giới thiệu và tuyên dương các cá nhân điển 

hình tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách; 

Phản ánh và ghi nhận các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.  

5. Phòng Y tế huyện 
Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện chủ trì, phối 

hợp với các ngành liên quan để bảo đảm việc phòng chống dịch, bảo đảm an toàn 

cho người dân tham gia ngày sách Việt Nam. 

6. UBND các xã, thị trấn 
- Chỉ đạo ngành VHTT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 

7 và Ngày sách Việt Nam huyện năm 2020.  

- Tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu nhi trên địa 

bàn về các hoạt động diễn ra trong Ngày Sách Việt Nam huyện năm 2020.  
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7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện  
Triển khai, tổ chức tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt 

Nam lần thứ 7; tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ 

chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá 

nhân, gia đình và cộng đồng.  
 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Giao Phòng Văn hóa và 

Thông tin chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được 

giao trong Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và 

Truyền thông và UBND huyện trước ngày 10/5/2020./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở TT&TT tỉnh NB;  

- Thường trực HU;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- LĐVP;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Phương 
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