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Tổ chức, tuyên truyền Ngày sách  

và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 
   

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

      Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2022 

 

 

 Kính gửi:    - Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các ban, sở, ngành, UBMTTQ và tổ chức chính trị - xã hội 

cấp tỉnh;   

- Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy,     

đảng ủy trực thuộc; 

- Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh.  

  

Thực hiện Công văn số 2613 - CV/BTGTW, ngày 22/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức, tuyên 

truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề 

nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung sau:     

1. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp Nhân dân về mục đích, giá trị, ý nghĩa của Ngày sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục 

và rèn luyện nhân cách con người, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn 

mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững của đất 

nước trong tình hình mới.  

2. Tổ chức triển khai sâu rộng các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy 

giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tăng 

cường đầu tư, khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển văn hóa đọc 

nhằm góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; 

tiếp tục khẳng định, tôn vinh giá trị của sách, ý nghĩa văn hóa, sự cần thiết của 

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong đời sống tinh thần của Nhân dân.   

3. Đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách 

và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

Chú trọng triển khai hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 



tại các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo, hệ thống thư viện và các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động như hội thảo, 

tọa đàm, giới thiệu, triển lãm sách… với cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, hiệu 

quả; khuyến khích các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in ấn, 

phát hành, lưu giữ và quảng bá các loại sách hay, có giá trị đến bạn đọc, đồng 

thời qua đó tuyên truyền, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Hà Tĩnh đến với 

bạn bè trong nước và quốc tế.  

4. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện, thành, 

thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với tình hình, điều kiện của địa 

phương, đơn vị; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, các nền tảng mạng xã hội, trang website, ấn phẩm tài liệu tuyên truyền, 

qua sinh hoạt thường kỳ của địa phương, đơn vị.  

5. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bám 

sát chỉ đạo, định hướng của các cơ quan quản lý báo chí tổ chức thông tin tuyên 

truyền đậm nét, tăng cường các tin, bài viết, dung lượng các hoạt động, chương trình 

chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, gắn với tuyên truyền Hội nghị Văn 

hóa toàn tỉnh năm 2022; mở các chuyên trang, chuyên mục, giới thiệu các mô hình, tổ 

chức, cá nhân điển hình trong phát triển văn hóa đọc.  

Thời gian tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn 

hóa đọc Việt Nam được triển khai đến hết tháng 4/2022 và gửi báo cáo kết quả về 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp báo cáo Thường trực 

Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện./.   

 

Nơi nhận:                        

- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương,  (để b/c) 

- Thường trực Tỉnh ủy,   

- Các đ/c Lãnh đạo Ban,        

- Lưu VT. 

 

K/T TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN   

 

  
      Trần Minh Phương 
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