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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Các Cơ sở in, Cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên 

địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc trên toàn quốc; 

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức 

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 605/KH-STTTT ngày 06/4/2022 tổ chức 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Đài PTTH) chủ 

động phối hợp với các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể và các địa phương đẩy 

mạnh việc thực hiện tuyên truyền về:  

+ 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. 

+ Tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam nhằm 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… 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. 

+ 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. 



2 

- Đài PTTH tỉnh thực hiện Chuyên đề Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam phát trên sóng phát thanh - truyền hình. Theo đó, thực hiện các tin, bài, 

phóng sự tập trung vào các nội dung: Phản ánh tình hình đọc sách và thị trường 

phát hành sách tại địa phương; Các mô hình tổ chức đọc và lưu giữ, bảo tồn sách 

nhằm phát triển Văn hóa đọc ở các địa phương; Biểu dương các tập thể, cá nhân 

có đóng góp trong xây dựng và phát triển Văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn… 

- UBND các huyện, thành phố: Thực hiện đăng tải lên Trang Thông tin 

điện tử của đơn vị nội dung thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 1862/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức và 

chia sẻ đường link sàn giao dịch sách Quốc gia https://book365.vn để người đọc 

biết, tham gia hưởng ứng và góp phần hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng, 

xã hội. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp với các đơn 

vị, tổ chức trên địa bàn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại địa phương 

bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.  

- Các Cơ sở in, Cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh: Tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (trưng bày, giới thiệu sách; áp dụng các chương trình 

khuyến mại, giảm giá sách; tuyên truyền, cổ động trực quan như treo băng rôn, 

phướn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam…). 

 Thời gian thực hiện trong tháng 4 năm 2022, tập trung cao điểm trong 

thời gian tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ ngày 15 tháng 4 đến 

ngày 30/4/2022). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh tích cực 

phối hợp, chủ động thực hiện công tác tuyên truyền để Ngày Sách và Văn hóa 

đọc Việt Nam được phổ biến sâu rộng và hiệu quả. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục XBIPH (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số; 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Lê Hải Yến 
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