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Kính gửi: 

 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Kế hoạch số 646/KH-STTTT ngày 06/4/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về Triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. “Tuyên truyền Ngày sách và văn hóa đọc” 

Tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hoá đọc đối 

với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi 

dưỡng nhân cách tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy 

mạnh xây dựng xã hội học tập; các hoạt động diễn ra trong Ngày Sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh; ý nghĩa của “Ngày sách và bản quyền thế 

giới” 23/4; xây dựng chuyên đề, phóng sự liên quan đến văn hóa đọc và phong 

trào đọc sách trong cộng đồng; các mô hình xây dựng văn hoá đọc cần nhân 

rộng; giới thiệu, tuyên dương các gương tập thể, cá nhân điển hình trong công 

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

trên các ấn phẩm báo chí. các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào 

đọc sách; tuyên truyền Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và chuỗi 

hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.  

 2. Triển khai thực hiện 

 2.1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

- Biên tập tin, bài tuyên truyền trên Hệ thống Đài truyền thanh, bảng tin 

trung tâm huyện, xe lưu động. 

- Cung cấp tin, bài cho Đài truyền thanh các xã, thị trấn. 

- Đăng tải lên Trang thông tin điện tử huyện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. 

2.2. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo bộ phận phụ trách tổ chức thực hiện tuyên truyền trên hệ thống 
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đài truyền thanh xã. 

- Tích cực sử dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói 

“Mobiphone AI” để thực hiện biên tập các tin, bài. 

- Thực hiện đăng tải lên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. 

- Báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. 

2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn căn cứ vào điều kiện thực tế, thực 

hiện trưng bày, xếp sách nghệ thuật; Tổ chức các gian hàng bán giảm giá hoặc 

giới thiệu sách, trưng bày những cuốn sách hay phục vụ đọc sách miễn phí, các 

hoạt động về sách và văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh. 

- Báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. 

2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền về các nội dung liên quan 

trên hệ thống thông tin cơ sở; đài truyền thanh cấp xã. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu 

(Kế hoạch số 646/KH-STTTT ngày 06/4/2022 gửi kèm trên iOffice). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

- Lưu:  
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Tô Thị Hiến   
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