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Thực hiện Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 14/12/2021 về Tổ chức 

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc và Công văn số 

576/BTTTTCXBIPH ngày 23/2/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình yêu cầu 

các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như sau:  

I. Nội dung, thời gian: 

 1. Nội dung:  

 - Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong các trường học, các cơ sở 2 giáo 

dục - đào tạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về tầm quan 

trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội và tuyên truyền trực quan như pano, áp phích, băng rôn… 

 - Tham gia và vận động người thân trong gia đình tham gia phong trào 

đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc” theo 

từng chủ đề; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ 

sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; 

hướng dẫn kỹ năng đọc sách.  

 - Quyên góp sách, trao tặng tủ sách cho các trường học, câu lạc bộ, thư 

viện, cơ quan trên địa bàn tỉnh.  

 - Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị.  
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 2. Thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 30/4/2022. 

II. Tổ chức thực hiện. 

- Các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình tổ 

chức tuyên truyền, thực hiện Ngày Sách với các hình thức phù hợp. 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ công chức viên chức và 

người lao động tích cực hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và văn hóa đọc, 

khuyến khích việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, nâng cao nhận 

thức của cán bộ, công chức viên chức và người lao động tại đơn vị mình về vai 

trò và tầm quan trọng của việc đọc sách. 

 - Đẩy mạnh việc triển khai hoạt động của Ngày sách Việt Nam tại các đơn 

vị trực thuộc Sở…qua đó phát triển văn hóa đọc, xây dựng và hình thành nét đẹp 

trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, khuyến khích và phát triển văn 

hóa đọc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp 

luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. 

- Đảm bảo sự phối hợp giữa các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở; sự 

phối hợp giữa cá nhân đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- BBT Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT-VP. 
                   PML 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Bùi Xuân Thư 
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