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KẾ HOẠCH
Tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2021 

Căn cứ Kế hoạch số 1833/KH-UBND ngày 10/03/2021 của UBND tỉnh tổ 
chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021;

Thực hiện Công văn số 540/SVHTT-QLVHGĐ ngày 16/03/2021 của Sở 
Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2021, Thư viện 
tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Hưởng ứng các hoạt động nhân Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 

(21/4); Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4). Khẳng định vai trò, tầm quan trọng 
của sách; tôn vinh giá trị của sách, tham gia sáng tác, xuất bản, phát hành, quảng bá 
sách. Nâng cao nhận thức của mọi đối tượng người dân về ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư 
duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Xây dựng và phát triển phong trào 
đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ văn 
hóa đọc và hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh.

- Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày Sách và  Bản quyền thế giới (23/4) năm 
2021 được tổ chức đa dạng, phong phú nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và 
đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 theo đúng tinh thần chỉ 
đạo và hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền:
- Thực hiện tuyên truyền ý nghĩa và các nội dung hoạt động, của Ngày sách 

Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 bằng pano, hình ảnh, tin, bài 
và các mô hình xếp sách,… Tuyên truyền “Hội sách online” do Bộ Thông tin và 
Truyền thông tổ chức; Kênh youtube của Vụ Thư viện: “Sách và Trí tuệ Việt” với 
mục tiêu “Lan tỏa tri thức – Khơi dậy khát vọng Việt Nam”.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: 
+ “Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”
+ “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4”
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của đơn vị:
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+ Với các nội dung về: Những cuốn sách hay, ý nghĩa Ngày sách Việt 
Nam, cổ vũ tinh thần đọc, học sách và tôn vinh văn hóa đọc, tôn vinh sách. Sách 
hay cho bạn, sách kỹ năng sống, những tác phẩm vượt thời gian, đi qua mọi miền 
tổ quốc, đại sứ văn hóa đọc,…

+ Địa chỉ đăng tải: Trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Khánh Hòa 
(http://thuvienkhanhhoa.gov.vn), trang mạng xã hội Facebook (facebook.com/ 
thuvientinhkhanhhoa).  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/4 đến ngày 24/4/2021.
2. Tổ chức các hoạt động tại Thư viện tỉnh
a) Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, với các nội dung về văn hóa, 

chính trị-xã hội, khoa học-kỹ thuật, kinh tế, du lịch,..:
- Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Những thành tựu của 
đất nước sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; Gương 
anh hùng trong chiến đấu, lao động để bảo vệ chủ quyền và xây dựng Tổ quốc 
Việt Nam Xã hội chủ nghĩa,...

- Thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, dân tộc Việt Nam và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế; Tình cảm 
yêu mến, kính trọng, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước 
trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giá trị lý luận và thực tiễn của tư 
tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới; 

- Giáo dục và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định 
những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước; 
Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

- Các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp 
nhân dân, như: Văn hóa, chính trị - xã hội, khoa học kỹ thuật, kinh tế, du lịch..; 
cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước. 

b) Bố trí máy tính với không gian mở phục vụ: 
- Giới thiệu kênh youtube của Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về: “Sách và Trí tuệ Việt” với mục tiêu “Lan tỏa tri thức – Khơi dậy khát vọng 
Việt Nam”.

- Giới thiệu “Hội sách online” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

3. Tổ chức các hoạt động tại cơ sở:

http://thuvienkhanhhoa.gov.vn
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3.1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa:
- Nội dung:
+ Trưng bày, triển lãm, giới thiệu và phục vụ sách với các nội dung phong 

phú, sinh động, thiết thực theo nhiều chủ đề; 
+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề (nếu có);
+ Tổ chức trò chơi đố vui có thưởng dành cho các em thiếu nhi;
+ Xây dựng tủ sách gia đình (tặng sách cho gia đình).
- Thời gian, địa điểm: Khai mạc vào lúc 08 giờ 00’, ngày 16/4/2021, tại 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa, số 5 Nguyễn Huệ, 
Thị trấn Ninh Hòa, Thị xã Ninh Hòa.

3.2. Tại Trường THCS Mai Xuân Thưởng Nha Trang:
- Nội dung:
+ Trưng bày và phục vụ sách với nhiều chủ đề; 
+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề;
+ Tổ chức trò chơi đố vui có thưởng dành cho các em học sinh;
+ Tặng sách cho Thư viện trường.
- Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30’, ngày 12/4/2021, tại Trường THCS Mai 

Xuân Thưởng Nha Trang.
3.3. Tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Nha Trang:
- Nội dung:
+ Trưng bày và phục vụ sách với nhiều chủ đề; 
+ Tặng sách cho Thư viện trường.
- Thời gian, địa điểm: 06 giờ 45’, ngày 19/4/2021, tại Trường THPT 

Nguyễn Văn Trỗi Nha Trang.
3.4. Tại Trường Tiểu học Phước Tiến Nha Trang:
- Nội dung: Phối hợp tổ chức phục vụ đọc sách cho các em học sinh.
- Thời gian tổ chức: 15 giờ 30’, ngày 16/04/2021.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC:
Thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Thư viện tỉnh năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Các cơ sở (Trung tâm, trường học) tổ chức theo Kế hoạch này chịu 

trách nhiệm phối hợp với Thư viện tỉnh để tổ chức thực hiện đảm bảo theo tiến 
độ và các nội dung đề ra.
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2. Phòng Thông tin – Thư mục: 
- Chủ trì, phối hợp các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức, lập 

dự trù kinh phí thực hiện và triển khai các công tác.
- Liên hệ, phối hợp với các đơn vị trường, cơ sở để thực hiện công tác tổ 

chức theo các nội dung đã thống nhất.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung Kế hoạch, báo 

cáo, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo Thư viện.
3. Phòng Phục vụ bạn đọc:
Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác tổ chức triển lãm, trưng bày; 

phục vụ đọc sách lưu động; đố vui có thưởng; nhân sự phục vụ lưu động.
4. Phòng Nghiệp vụ:
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác mua sách tặng thư viện cơ sở.
- Phối hợp với phòng Phục vụ bạn đọc chuẩn bị sách, tài liệu và thực hiện 

trưng bày, triển lãm.
5. Phòng Hành chính – Tài vụ:
- Chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện theo yêu cầu của 

các phòng chuyên môn để thực hiện công tác,
- Phối hợp các phòng chuyên môn lập dự trù và đảm bảo kinh phí thực 

hiện theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam năm 
2021 của Thư viện tỉnh./.

Nơi nhận.
- Vụ Thư viện-BVHTTDL (b/c);
- Sở TTTT; Sở VHTT (b/c, VBĐT);
- Đài PTTH KH, Báo KH (VBĐT);
- Sở GD&ĐT; P.GD&ĐT Nha Trang (b/c, 
VBĐT);
- Các cơ sở tổ chức tại mục 3 (VBĐT);
- Lưu: VT, TTTM.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Châu Hùng


		2021-03-30T14:37:42+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Châu Hùng<nchung@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-30T14:48:17+0700
	Việt Nam
	Thư viện<tvt.svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-30T14:48:33+0700
	Việt Nam
	Thư viện<tvt.svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-03-30T14:48:49+0700
	Việt Nam
	Thư viện<tvt.svhtt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




