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Phú Yên, ngày08 tháng04 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV - 2021
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về Ngày sách Việt Nam (lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam);
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BTTTT ngày 04/02/2021 của Bộ Thông tin
và Truyền thông tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc; Công văn
số 691/UBND-KGVX ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh V/v tổ chức Ngày Sách
Việt Nam lần thứ 8,
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Hội sách tỉnh Phú
Yên lần thứ IV-2021, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Đẩy mạnh triển khai các hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 và Tuần
lễ sách năm 2021 trong toàn tỉnh nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng và mọi
nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc, quan tâm đến ngày hội
của những người yêu sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng; tạo sân chơi văn
hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, du khách; tạo sự
gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách và người đọc, khuyến khích và phát triển
văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp
văn hóa trong đời sống xã hội.
- Tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Hội Sách tỉnh. Hội
Sách là địa điểm giới thiệu, trưng bày các loại sách văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ
thuật, phản ánh toàn diện thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và của địa phương thông qua các ấn phẩm, sách báo được các cơ quan, đơn vị
trong tỉnh xuất bản, các loại sách được xuất bản trên phạm vi cả nước và nước
ngoài; đưa sách đến gần hơn với đông đảo bạn đọc.
- Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các
cấp, các ngành, cộng đồng xã hội về tầm quan trọng và ý nghĩa, cũng như khẳng
định vai trò của sách trong đời sống.
- Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV - 2021 được tổ chức với các hoạt động
phong phú, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự
hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung tổ chức
- Tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam trên các phương tiện thông
tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân
về ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây
dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.
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- Tổ chức hội sách, giao lưu, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi kể chuyện thông
qua đọc sách; triển lãm, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của các Nhà
xuất bản, đơn vị phát hành.
- Tổ chức các hoạt động giới thiệu, tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm,
xuất bản, in, phát hành; giới thiệu các tủ sách gia đình, tủ sách tư nhân, thư viện tư
nhân phục vụ cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
- Phát động phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động
phong phú, đa dạng, sâu rộng trong các đoàn thể, tổ chức.
2. Các hoạt động cụ thể
2.1. Truyền thông về Ngày sách Việt Nam
- Thời gian: Tuyên truyền đến hết tháng 4/2021.
- Nội dung:
+ Tuyên truyền trên các phương tiện báo, đài, trang thông tin điện tử, mạng
xã hội… về vai trò, vị trí của sách đối với đời sống xã hội, tôn vinh các điển hình
tiêu biểu trong lưu giữ, quảng bá, đưa sách đến với cộng đồng; các hoạt động tổ
chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.
+ Tuyên truyền trực quan: pano, băng rôn, cờ, phướn... tại các trung tâm văn
hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng (ưu tiên sử dụng chất liệu tái chế được để góp
phần bảo vệ môi trường, vì một Phú Yên xanh); tuyên truyền thông qua banner,
khẩu hiệu trên các trang TTĐT sở, ban, ngành, địa phương.
- Các đơn vị phối hợp: Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình, các sở,
ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị in - xuất bản - phát
hành, các đơn vị, tổ chức liên quan…
2.2. Hội sách lần thứ IV
2.2.1. Thời gian, địa điểm và nội dung
- Tên gọi: Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV-2021
- Thời gian : Từ ngày 21 đến 24/4/2021 (04 ngày 03 đêm)
- Địa điểm: Công viên Thanh thiếu niên (Góc đường Điện Biên Phủ và Hùng
Vương, phường 5, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên)
- Chủ đề: “Sách và Giá trị của tuổi trẻ”.
- Đơn vị chủ trì chính: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Các đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào
tạo, Hội Văn học nghệ thuật, Tỉnh Đoàn, UBND Thành phố Tuy Hòa và các
huyện, thị xã; các Trường Đại học/Cao đẳng, đơn vị, cá nhân liên quan và các đơn
vị phát hành trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung:
+ Tổ chức Tuần lễ sách hướng ứng văn hóa đọc trong hệ thống trường học,
thư viện để phát động thói quen đọc sách, đưa sách đến vùng khó khăn, vùng sâu
vùng xa qua mô hình “thư viện di động”; phát động các phong trào hiến tặng sách
hỗ trợ các trường học vùng khó khăn.
+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, giao lưu gương điển hình trong xây
dựng văn hóa đọc, tuổi trẻ với tri thức, thiếu nhi tuyên truyền, kể chuyện qua đọc
sách…
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+ Vận động các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách tại các thành phố lớn, các
cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh tặng sách, tài trợ các giải thưởng cuộc thi
liên quan đến sách; tham gia trưng bày, giới thiệu sách hay, sách mới tại Hội sách,
thực hiện các chương trình ưu đãi giá sách cho học sinh, sinh viên trên địa bàn
tỉnh.
+ Xây dựng điểm KẾT NỐI VĂN HÓA ĐỌC trên trang TTĐT liên kết đến
nhiều địa chỉ thư viện online cộng đồng để tạo thuận lợi cho mọi người kết nối,
chia sẻ về giá trị sách.
2.2.2. Các hoạt động, sự kiện chính:
a) Khai mạc Hội sách tỉnh Phú Yên: được tổ chức ngoài trời và tại khu vực
tổ chức lễ.
+ Chương trình văn nghệ chào mừng
+ Phát biểu và cắt băng khai mạc
+ Thông qua chương trình Hội Sách;
+ Phát động quyên góp "Tủ sách Trường Sa”.
- Thời gian tổ chức: 19 giờ 00 phút, ngày 21/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Công viên Thanh Thiếu niên
b) Hoạt động triển lãm, trưng bày tư liệu, sách, đọc sách và trao đổi, giới
thiệu sách:
- Các đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thư viện tỉnh), Sở
Giáo dục và Đào tạo (Công ty Thiết bị Trường học), Hội Văn học – Nghệ thuật,
các sở, ngành, địa phương, hội đoàn thể có tủ sách truyền thống, các trường Đại
học/Cao đẳng, các đơn vị phát hành sách, các tổ chức, cá nhân có cửa hàng sách,
thư viện sách.
c) Giao lưu với bạn đọc: Tổ chức giao lưu về gương điển hình xây dựng
văn hóa đọc, những câu chuyện đọc sách thay đổi cuộc đời, giá trị sách với
tuổi trẻ.
- Nội dung giao lưu: Giới thiệu các tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ
thuật; giao lưu về gương điển hình trong xây dựng văn hóa đọc, đưa tri thức đến
các em có hoàn cảnh khó khăn, giá trị của sách với tuổi trẻ...
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Các đơn vị phối hợp: Hội Văn học nghệ thuật, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Sở Giáo
dục và Đào tạo, UBND TP Tuy Hòa, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn
tỉnh.
- Thời gian tổ chức: 19 giờ 00 phút, ngày 22/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Công viên Thanh Thiếu niên.
d) Cuộc thi viết: Chủ đề “ Vì Phú Yên Xanh”
- Nội dung: học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn tỉnh
tỉnh đăng ký tham gia thi dự thi viết thư chủ đề “ Vì Phú Yên Xanh”. Thành lập
Hội đồng chấm sơ khảo, chung khảo và chọn ra nhóm 3 bài viết giải A, 3 bài viết
giải B, 3 bài viết giải C trao giải tại đêm khai mạc Hội sách. Các bài viết đạt giải sẽ
trưng bày tại khuôn viên Hội sách.
- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.
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- Các đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn Phú Yên, Hội Văn học nghệ thuật, Các
Trường Đại học, Cao đẳng.
- Thời gian nhận bài: Đến ngày 18/4/2021.
- Chấm giải: Từ ngày 19/4-22/4/2021.
đ) Thi tuyên truyền, kể chuyện bảo vệ môi trường qua trang sách
- Nội dung: học sinh các trường Tiểu học, trung học cơ sở các huyện, thị xã,
thành phố đăng ký tham gia thi tuyên truyền, kể chuyện bảo vệ môi trường qua
trang sách. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng tuyển
chọn, luyện tập và cử 01 cá nhân xuất sắc tham gia cấp tỉnh. Thành lập Hội đồng
giám khảo và chọn ra nhóm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, trao giải tại đêm bế mạc
Hội sách.
- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Phú Yên
- Các đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã,
thành phố.
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 21-22/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Phú Yên (cơ sở mới).
e) Vận động, quyên góp sách xây dựng tủ sách tặng Trường Sa, các
Trường tiểu học thuộc các vùng sâu, vùng xa; trao quà cho các em học sinh,
sinh viên vượt khó:
- Vận động các doanh nghiệp, đơn vị phát hành sách, các doanh nghiệp, mạnh
thường quân quyên góp sách, thiết bị, dụng cụ học sinh tặng cán bộ, chiến sĩ và
nhân dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa; tặng các trường thuộc vùng sâu,
vùng xa để hỗ trợ cho các em thiếu nhi có sách, truyện tranh để học tập, tham
khảo, giải trí; trao các phần quà cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.
- Các đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Phú Yên, các đơn
vị liên quan.
g) Bế mạc:
- Tổng kết Hội sách tỉnh Phú Yên, trao tặng quà, tủ sách thiếu nhi (nếu có) và
các giải thưởng. Trao tủ sách Trường Sa. Tặng hoa cảm ơn các đơn vị tài trợ.
- Thời gian: 19 giờ 00 phút, ngày 24/4/2021.
- Địa điểm tổ chức: Công viên Thanh Thiếu nhi.
- Các đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Đại học Phú Yên, Hội Văn học nghệ thuật, UBND TP
Tuy Hòa, các sở, ban, ngành, các trường học, hội, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân
tham gia Hội sách.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí tổ chức Hội sách: Nguồn từ Ngân sách tỉnh cấp Sở Thông tin và
Truyền thông năm 202.
2. Nguồn vận động xã hội hóa.
Kinh phí phụ vụ Hội sách thực hiện đúng định mức, chế độ hiện hành.
3. Các đơn vị tham gia hoạt động trong Hội sách tỉnh lần IV-2021, ngoài
nguồn kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, các đơn vị chủ động bố trí kinh phí
từ ngân sách của đơn vị để phối hợp thực hiện.
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IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
1.1. Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày
Sách Việt Nam, thông tin về các hoạt động tổ chức Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ
IV - 2021 để nhân dân biết và tham dự.
- Hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền trực quan (treo các loại băng-rôn, pa-nô,
khẩu hiệu tuyên truyền...).
- Tham mưu văn bản Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phát
động các doanh nghiệp, cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh hưởng ứng sự kiện
Ngày Sách Việt Nam.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo tổng kết hoạt động Ngày sách Việt Nam lần
thứ 8 trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh.
1.2. Văn phòng
- Phối hợp Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Trung tâm Công nghệ
thông tin và Truyền thông tham mưu Giám đốc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp
việc thực hiện Hội sách lần thứ IV - 2021.
- Phối hợp, tham gia cùng các hoạt động trong chương trình Hội theo sự phân
công của Trưởng Ban Tổ chức; phát hành giấy mời tham dự các hoạt động tại Hội
Sách.
1.3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
- Là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nội
dung, chương trình và tổ chức thực hiện; dự toán kinh phí và thanh quyết toán các
nội dung tổ chức Hội sách theo nguồn ngân sách cấp năm 2021.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở văn bản mời các đơn vị tham gia Ban Tổ chức Hội
sách, chi tiết các chương trình Hội sách; các cuộc họp chuẩn bị.
- Thiết kế sơ đồ, bố trí gian trưng bày; mời các đơn vị tham gia trưng bày, bán
sách và các thiết bị, vật dụng phục vụ nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên tại
Hội sách; thực hiện thi công, lắp đặt, tháo gỡ hiện vật trong công tác chuẩn bị và
phục vụ Hội Sách.
- Phối hợp các nhà mạng đảm bảo kết nối mạng Internet không dây wifi miễn
phí phủ sóng toàn bộ Hội sách nhằm phục vụ bạn đọc.
- Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và tham gia thực hiện vận động tài
trợ cho tổ chức Hội sách.
- Thực hiện đón tiếp đại biểu, diễn giả, các đơn vị tài trợ,...
- Báo cáo kết quả Hội sách đọc gửi Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản để
tổng hợp báo cáo tổng kết Ngày sách Việt Nam.
2. Đề nghị các đơn vị phối hợp
2.1. Các sở, ban, ngành: Hướng ứng tích cực các hoạt động Ngày Sách và
Tuần Văn hóa đọc. Tùy theo tình hình và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị tổ
chức các hoạt động; tuyên truyền đến công chức, viên chức về Ngày sách Việt
Nam lần thứ 8 và Hội Sách tỉnh lần thứ IV.
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2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền trực quan,
cổ động cho Ngày sách Việt Nam.
- Chỉ đạo Thư viện tỉnh, hệ thống thư viện công cộng trên toàn tỉnh tổ chức
lập kế hoạch hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Treo băng rôn “Chào mừng Ngày
sách Việt Nam 21/4”.
- Chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày gian hàng sách và tư liệu chuyên
đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo, đất nước và con người Việt Nam, lịch sử văn hóa Phú Yên, ...
- Chỉ đạo Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp Ban Tổ chức xây
dựng chương trình và biểu diễn văn nghệ phục vụ Hội sách (03 tiết mục/chương
trình khai mạc và đêm bế mạc).
2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Trường
PTTH, THCS, Tiểu học trên toàn tỉnh thông báo học sinh tham dự Hội sách lần thứ
IV và lập kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; hướng dẫn giờ đọc sách vào
Ngày Sách Việt Nam.
- Chủ trì, chỉ đạo Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Phú Yên tham
gia trưng bày sách và các sản phẩm giáo dục.
- Phối hợp lập danh sách các trường tiểu học thuộc vùng sâu, vùng xa được hỗ
trợ “Tủ sách thiếu nhi” khi có văn bản đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).
- Huy động lực lượng học sinh các trường tham dự khai mạc, bế mạc Hội
Sách (khoảng 200 học sinh), tham dự các buổi giao lưu, tọa đàm theo phân bổ của
Ban Tổ chức (100 học sinh).
- Chủ trì chương trình viết thư chủ đề “ Vì một Phú Yên xanh”. Lập dự trù
kinh phí thực hiện chương trình này gửi Ban Tổ chức tổng hợp dự toán kinh phí
chung. Cân đối nguồn kinh phí của đơn vị cùng tham gia Hội sách (nếu có).
2.4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
- Giới thiệu lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội sách.
- Phối hợp tham gia trưng bày các loại sách, báo, tạp chí văn nghệ chuyên về
văn hóa nghệ thuật địa phương.
2.5. Trường Đại học Phú Yên:
- Giới thiệu Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội sách.
- Phối hợp tham gia trưng bày gian hàng sách chuyên ngành phục vụ Hội sách
năm 2021; bố trí địa điểm để tổ chức các hoạt động trong chương trình Hội sách.
2.6. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công An tỉnh:
- Giới thiệu Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội sách lần thứ IV.
- Phối hợp phương án bảo đảm công tác an ninh trật tự trong thời gian tổ chức
Hội sách, bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ.
2.7. Sở Y tế: Phối hợp, hướng dẫn đảm bảo công tác phòng chống covid, công
tác y tế trong thời gian diễn ra Hội sách.
2.8. Tỉnh Đoàn Phú Yên
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- Giới thiệu Thường trực tham gia Ban Tổ chức Hội sách.
- Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền trong đoàn viên, học sinh,
sinh viên về Ngày Sách Việt Nam và Hội sách lần thứ IV - 2021.
- Chủ trì chương trình tuyên truyền, kể chuyện bảo vệ môi trường qua trang
sách. Lập dự trù kinh phí thực hiện chương trình này gửi Ban Tổ chức tổng hợp dự
toán kinh phí chung. Cân đối nguồn kinh phí của đơn vị cùng tham gia Hội sách
(nếu có).
- Huy động lực lượng thanh niên tham dự Hội sách lần thứ IV - 2021, tham dự
khai mạc, bế mạc và các buổi Giao lưu (khoảng 100 đoàn viên thanh niên/chương
trình).
2.9. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình:
- Giới thiệu Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội sách lần thứ IV - 2021.
- Phối hợp công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về Ngày Sách
Việt Nam và việc tổ chức Hội sách lần thứ IV - 2021; tôn vinh những điển hình có
đóng góp cho sự phát triển của sách đến cộng đồng. Thông báo về thời gian,
chương trình, địa điểm tổ chức để nhân dân biết, tham dự.
2.10. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- UBND TP Tuy Hòa:
+ Giới thiệu Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội sách lần thứ IV - 2021.
+ Phối hợp bố trí địa điểm tổ chức Hội sách lần thứ IV năm 2021 và chuẩn bị
cho các hoạt động tại Hội sách.
+ Chỉ đạo lực lượng Công an TP, Phường, an ninh trật tự tham gia bảo vệ khu
vực tổ chức Hội sách.
+ Chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo TP thông báo các trường cử học sinh tham
dự Hội sách và bố trí thời gian đưa các em học sinh đến tham quan Hội sách (100
học sinh), tham dự các buổi giao lưu, tọa đàm theo phân bổ của Ban Tổ chức (50
học sinh).
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin,
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanhTruyền hình:
+ Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày
Sách Việt Nam và việc tổ chức Hội sách, địa điểm, thời gian để người dân đến
tham quan, đọc sách;
+ Tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, tùy theo đặc thù của đơn vị với
các hình thức như: Tham gia chương trình tuyên truyền, kể chuyện bảo vệ môi
trường qua trang sách để cử tham gia cấp tỉnh; Tổ chức giao lưu, nói chuyện
chuyên đề gắn với sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa tại đơn vị; Tổ chức
hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng như: trao tặng sách cho các đơn vị khó khăn,
các đơn vị làm nhiệm vụ tại địa bàn, đem sách phục vụ người bệnh, người cao tuổi,
người khuyết tật,...
2.11. Các Trường Đại học, Cao đẳng: Phối hợp hướng ứng tích cực các hoạt
động Ngày sách Việt Nam. Thông báo đến sinh viên biết tham gia các chương
trình Hội sách; phối hợp Tỉnh Đoàn Phú Yên cử thanh niên tham dự đầy đủ các
chương trình Hội sách.
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2.12. Các đơn vị phát hành sách: Tham gia các gian hàng tại Hội sách. Có
chương trình giảm giá, ưu đãi trong Hội sách lần thứ IV năm 2021. Treo băng rôn
chào mừng Ngày sách Việt Nam tại điểm phát hành “Chào mừng Ngày sách Việt
Nam 21/4”.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV. Đề nghị các
cơ quan, đơn vị phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hiệu quả các hoạt
động./.
Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trường Đại học, Cao đẳng;
- Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo, đài;
- Các Phòng, Trung tâm;
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, TTBCXB, TTCNTTTT.

GIÁM ĐỐC
(b/c)

(phối hợp)

Trần Thanh Hưng
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