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Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
trong thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Công văn số 785/BVHTTDL-TV ngày 12/3/2021 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa
đọc Việt Nam năm 2021;
Thực hiện Công văn số 569/SVHTTDL-QLVH, ngày 26/3/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Công văn số
785/BVHTTDL-TV ngày 12/3/2021 của Bộ VHTTDL;
Thực hiện chương trình số 242/CTr-SVHTTDL, ngày 02/02/2021 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về Chương trình công tác trọng tâm năm 2021;
Thư viện tỉnh Phú Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền,
phục vụ sách, báo chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình
thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của trong các tầng lớp nhân
dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.
- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, tôn
vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành,
lưu trữ và quảng bá sách.
2. Yêu cầu:
- Các hoạt động Chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ
chức sâu rộng bằng nhiều hình thức tạo điều kiện để người dân vùng sâu vùng xa,
vùng khó khăn, nhất là đối tượng đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh
viên được tiếp cận với nguồn sách hay, chất lượng, góp phần phát triển văn hóa đọc
và tri thức xã hội.
- Công tác tổ chức đảm bảo các quy định của Luật Xuất bản, phù hợp với điều
kiện thực tế và tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA
ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2021
1. Nội dung và hình thức tổ chức:
- Tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 qua hình
thức: trưng bày, triển lãm, giới thiệu tài liệu trực quan và qua trang thông tin điện
tử đơn vị về tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa của sách trong đời sống xã hội, góp
phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng;
-Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu của các Nhà
xuất bản, đơn vị phát hành tại Thư viện tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc sách nhằm xây dựng thói quen đọc
trong học sinh, sinh viên;
- Tuyên truyền giới thiệu sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách;
- Hướng dẫn bạn đọc và học sinh cách thức viết bài dự thi “Đại sứ Văn hóa
đọc” tỉnh Phú Yên năm 2021
- Phát động Cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” năm 2021;
- Tổ chức Tuần lễ đọc sách tại thư viện tỉnh (từ ngày 19/4 đến ngày
25/4/2021);
- Tổ chức Ngày đọc sách và văn hóa đọc dành cho học sinh, sinh viên tại thư
viện tỉnh;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “chuyến xe tri thức” phục vụ sách
lưu động tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Lâm, Ea Bia, Ea Bar huyện
Sông Hinh.
2. Thời gian tổ chức:
Các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
trong hệ thống thư viện công cộng từ ngày 15/4 đến ngày 25/4/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thư viện tỉnh Phú Yên:
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách, báo, khuyến khích
đọc sách và nâng cao các kỹ năng đọc sách. Cụ thể:
- Chuẩn bị tài liệu trưng bày, triển lãm với chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh,
biển đảo, đất nước và con người Việt Nam, lịch sử - văn hóa Phú Yên;
- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách và các hoạt động khuyến khích đọc
sách;
- Tổ chức Tuần lễ đọc sách tại thư viện tỉnh (từ ngày 19/4 đến ngày
25/4/2021) và Ngày đọc sách dành cho học sinh, sinh viên tại thư viện tỉnh;

- Hướng dẫn bạn đọc đọc sách điện tử trên website thư viện;
- Hướng dẫn bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” và “Đại
sứ văn hóa đọc” tỉnh Phú Yên năm 2021.
2. Thư viện các huyện, thị xã:
- Căn cứ Kế hoạch của Thư viện tỉnh, các thư viện huyện, thị xã trên địa bàn xây
dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt
Nam năm 2021 phù hợp với thực tế bằng nhiều hình thức khác nhau;
- Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí
Minh, biển đảo, đất nước và con người Việt Nam, lịch sử - văn hóa Phú Yên.
- Tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc sách nhằm xây dựng thói quen đọc
trong học sinh, sinh viên trên địa bàn;
- Tuyên truyền giới thiệu sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách;
- Lồng ghép các hoạt động Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần tại địa phương, đơn vị;
- Thư viện huyện Sông Hinh chủ động phối hợp với các Trường TH&THCS
Ea Lâm, Ea Bia, Ea Bar chuẩn bị các phương tiện cần thiết để thực hiện tuyên
truyền và tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc sách.
Kết thúc đợt hoạt động, đề nghị thư viện các huyện, thị xã gửi báo cáo về Thư
viện tỉnh (258-Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trước ngày 10/5 để
tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở.
IV. KINH PHÍ
Sử dụng kinh phí của đơn vị năm 2021.
Trên đây là Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phục vụ
sách, báo chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021 trong hệ
thống thư viện trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL;
- PGĐ Sở (Bùi Văn Thành);
- Phòng QLVH Sở;
- Phòng VHTT các huyện, TX;
- TTVH,TT&TT-TH, VH-TT các huyện, TX;
- Lưu: VT, NV.
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